
 

Universiteit Gent 
 
 

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte 
Vakgroep Afrikaanse Talen en Culturen 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DE TAALSITUATIE IN BURUNDI 
 

 
Anny Dauw 

Academiejaar 2009-2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Masterproef, voorgelegd voor het behalen van de graad van Master in de 
Afrikaanse Talen en Culturen 
o.l.v. Professor Dr. Sigurd D’hondt 



 

DANKWOORD 
 

Deze thesis is niet het werk van mij alleen. Velen hebben er direct of indirect toe bijgedragen. 

Er zijn de onderzoekers die me hun materiaal en commentaar leverden, en niet in het minst de 

respondenten die hun verhaal deden tijdens de gesprekken.  

 

Iedereen die heeft meegeholpen aan de realisatie van dit werk wil ik van harte danken.  

 

Een speciaal woord van dank aan: 

 

-mijn man en mijn kinderen 

voor hun begrip en geduld en de onmisbare (technische en morele) steun 

 

-mijn promotor, Professor Dr. Sigurd D’hondt 

voor zijn constructieve begeleiding en zijn motiverend enthousiasme 



 

INHOUDSTAFEL 
 
 

INLEIDING .......................................................................................................... 1 
HOOFDSTUK I: THEORETISCH KADER.......................................................... 3 

1.1 Attitudes: theoretische achtergronden........................................................... 3 
1.2 Taalattitudes en taalideologieën ................................................................... 5 

HOOFDSTUK II : BRONNEN.............................................................................. 7 
2.1 Documenten................................................................................................. 7 
2.2 Literatuur..................................................................................................... 7 
2.3 Semi-gestructureerde gesprekken (interviews) ............................................. 8 
2.4 Observaties ................................................................................................ 10 

HOOFDSTUK III : DE CONTEXT..................................................................... 11 
3.1 Landinformatie .......................................................................................... 11 

3.1.1 Ligging en klimaat .............................................................................. 11 
3.1.2 Bestuurlijke indeling ........................................................................... 11 
3.1.3 Bevolking............................................................................................ 11 

3.2 Historisch overzicht ................................................................................... 11 
3.2.1 De prekoloniale periode ...................................................................... 12 
3.2.2 De koloniale periode ........................................................................... 13 
3.2.3 De postkoloniale periode..................................................................... 14 

HOOFDSTUK IV : DE SOCIOLINGUISTISCHE SITUATIE VAN BURUNDI 19 
4.1 De prekoloniale periode ............................................................................. 20 
4.2 De koloniale periode .................................................................................. 21 
4.3 De postkoloniale periode............................................................................ 24 

4.3.1 Taalpolitiek......................................................................................... 24 
4.3.2 Beknopt overzicht van bestaand werk in verband met de recente situatie 
voor het Kirundi, het Frans, het Swahili en het Engels ................................. 31 

4.3.2.1 Het Kirundi .................................................................................. 31 
4.3.2.2 Het Frans...................................................................................... 32 
4.3.2.3 Het Swahili................................................................................... 33 
4.3.2.4 Het Engels.................................................................................... 34 

HOOFDSTUK V: EEN ANALYSE VAN TAALATTITUDES........................... 35 
5.1 Het Kirundi................................................................................................ 35 
5.2 Het Frans ................................................................................................... 40 
5.3 Het Swahili ................................................................................................ 46 
5.4 Het Engels ................................................................................................. 49 

HOOFDSTUK VI: BESLUIT.............................................................................. 55 
BIBLIOGRAFIE ................................................................................................. 57 
BIJLAGE 1: TRANSCRIPTIECONVENTIES GUMPERZ................................. 69 
BIJLAGE 2: GESPREKKEN EN OBSERVATIES ............................................. 70 

Gesprekken...................................................................................................... 70 
Observaties ...................................................................................................... 94 

BIJLAGE 3: KAART VAN BURUNDI, 17 PROVINCIES................................. 98 
 



 

LIJST MET AFKORTINGEN 

 

CNDD   Conseil National pour la Défense de la Démocratie 

CNDD-FDD        Conseil National pour la Défense de la Démocratie – Forces pour la    

   Défense de la Démocratie 

EAC   East African Community 

FDD   Forces pour la Défense de la Démocratie 

FNL            Forces Nationales pour la Libération 

FRODEBU      Front pour la Démocratie au Burundi 

NGO           Niet-Gouvernementele Organisatie 

PDC            Parti Démocrate Chrétien  

UNESCO  United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

UPRONA       Union pour le Progrès National 

VN   Verenigde Naties 

 

 



1 

INLEIDING 
 

Meteen bij de start van de Masters stelde zich de vraag waarover ik een werkstuk als 

eindproef zou maken. Hierover moest ik me even bezinnen. Zou ik een volledig nieuw 

onderwerp aanpakken of aanknopen bij thema’s die ik vroeger in vorige studies al met 

enthousiasme had besproken? De uitdaging om aan iets totaal onbekends te beginnen was 

groot maar tenslotte koos ik voor een onderwerp dat enerzijds beantwoordt aan mijn huidige 

belangstelling en anderzijds aansluit bij vroegere opdrachten. Het zou een werkstuk worden 

in verband met Burundi. Omdat Burundi eerder al het onderwerp was van oefeningen 

waaraan ik deelnam, biedt die keuze mij alvast enkele voordelen, aangezien ik een zekere 

vertrouwdheid met bepaalde pijnpunten van het land heb verworven.  

 Mijn vroegere interesses voor het uitdiepen van onderwerpen gerelateerd aan het 

Burundese conflict zoals het vredesproces in Burundi en Burundese vluchtelingen waren 

gebaseerd op historische belangstelling. Als historica was de ‘kolonisatie’ van Burundi door 

België me niet vreemd. De recente gebeurtenissen daarentegen waren me grotendeels 

onbekend. Door bovengenoemde onderwerpen uit te spitten weet ik dat na de beëindiging van 

een burgeroorlog - in Burundi is dat nu het geval - de agenda van een land altijd vol 

prioriteiten staat. Daartoe horen volgens Huyse onder meer het waarborgen van de fysieke 

veiligheid van alle bewoners, het onderwijs, de berechting van de misdrijven gepleegd tijdens 

het conflict, het opstarten van een economie (Huyse 2005).  

 De belangrijkste kwestie in Burundi is het democratiseringsproces. Volgens de 

politieke betekenis van het woord democratie is een staat democratisch wanneer al de burgers 

op een evenwaardige en betekenisvolle wijze kunnen participeren aan de politieke 

besluitvorming. Maar democratie gaat om meer dan vrije verkiezingen alleen. Democratie wil 

de gehele maatschappij veranderen. De burger moet daarbij in staat zijn keuzes te maken. Het 

gaat om een engagement ten overstaan van de democratische basisprincipes. Het gaat ook om 

de omstandigheden waarin dit engagement gerealiseerd kan worden. Dat is in Burundi 

onlosmakelijk verbonden met taal.  

 Een vorige studie in verband met Burundi, namelijk een werkstuk over het 

vredesproces, toonde aan dat in Burundi de politieke informatie heel vaak het volk niet 

bereikt(e) doordat niet de moedertaal, het Kirundi, maar het Frans de taal was/is van de 

juridische basis van de Burundese staat. Taal was een van de structurele elementen die aan de 

basis lag van het conflict dat gekenmerkt werd door sociale ongelijkheid tussen de burgers. 

Een tweede werk, een taak over Burundese vluchtelingen, leerde mij dat de vluchtelingen van 

1972 en 1993 die na 2000 naar hun land terugkeerden voor een bijkomende dynamiek zorgen. 

Door hun langdurig verblijf in omliggende Engelstalige landen als Tanzania, Kenia en 
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Oeganda beheersen zij soms niet langer het Kirundi of het Frans maar wel het Engels en wie 

terugkeert uit Tanzania ook het Swahili.  

 Die kennis stimuleerde me om voor dit eindwerk de relatie tussen de bovenvermelde 

talen, namelijk Kirundi, Frans, Engels, Swahili en de Burundese samenleving te bestuderen. 

Het wordt een studie van de taalsituatie in Burundi en de relatie tussen taal en maatschappij, 

taal en politiek of hoe veranderingen in sociolinguïstische patronen sociale en politieke 

veranderingen weerspiegelen.  

 

Bij dit onderzoek werd ik geconfronteerd met een praktisch probleem. Om allerlei redenen 

zoals mijn gebrek aan tijd, middelen en kennis van het Kirundi en ook het analfabetisme bij 

een groot deel van de Burundese bevolking en het gebrek aan verplaatsingsmogelijkheden 

doorheen het land, kon ik niet overgaan tot kwantitatief onderzoek. Daarom doe ik een 

beschrijvend onderzoek en baseer ik me/beperk ik me voor de analyse tot interviews en 

informele gesprekken. Ik ga ervan uit dat deze interviews ons zowel iets kunnen vertellen 

over de taalsituatie op het terrein als over de attitudes van de spreker die over deze taalsituatie 

rapporteert. Ik ben mij ervan bewust dat deze werkwijze enigszins ambigu is, maar net als 

Meeuwis (1997) zie ik voorlopig geen uitweg uit dit dilemma.   

 Dit werk omschrijf ik dan ook als een sociolinguistisch onderzoek met speciale 

aandacht voor attitudes. Ik vertrek vanuit de volgende onderzoeksvraag: Hoe is de taalsituatie 

in Burundi? De belangrijkste deelvragen daarbij zijn: 

• Welke talen worden er gesproken in Burundi?  

• Door wie worden deze talen gesproken?  

• Hoe verhouden deze talen zich tot elkaar? 

• Hoe verliep het sociolinguïstische proces voor het Kirundi, het Frans, het Swahili en 

het Frans? 

 

De resultaten van dit onderzoek zijn weergegeven in 6 hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk 

omvat de theoretische uitgangspunten van het werk. In het tweede hoofdstuk bespreek ik de 

gebruikte bronnen: documenten, literatuur en semi-gestructureerde gesprekken en observaties. 

Hierbij ga ik specifieker in op de semi-gestructureerde interviews. In het derde hoofdstuk 

schenk ik aandacht aan de context: een situatieschets van Burundi wordt gevolgd door een 

historisch overzicht. Hoofdstuk 4 onderzoekt de sociolinguïstische dynamiek in Burundi. 

Hoofdstuk 5 bevat de kern van het onderzoek. Het gaat om attitudes ten overstaan van de 

bestaande taalsituatie in Burundi. Hoofdstuk 6 bevat de algemene conclusie en 

aanbevelingen. Daarop volgen nog een bibliografie en de bijlagen. 
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HOOFDSTUK I: THEORETISCH KADER 
  

In dit hoofdstuk komen de theoretische uitgangspunten van deze studie aan bod. Eerst geef ik 

een algemeen beeld van wat een attitude is. Daarna komen taalideologie en taalattitude aan de 

beurt.  

1.1 Attitudes: theoretische achtergronden 
 

Attitudes vormen een belangrijk domein van het onderzoek binnen de sociale psychologie, de 

wetenschappelijke studie van hoe personen denken, voelen en zich gedragen met betrekking 

tot andere personen en hoe anderen de gedachten, gevoelens en gedragingen beïnvloeden 

(Brehm 2006: 6). Attitudeonderzoek begon in de jaren twintig van de vorige eeuw. Na een 

periode van weinig activiteit kende het onderzoek een bloei na de Tweede Wereldoorlog, 

maar toch bleef een algemeen aanvaarde theorie over attitudes tot nog toe uit. 

Niettegenstaande het belang van dit concept ‘attitude’ bestond en bestaat er heel wat discussie 

rond het begrip (Knops 1987:20). In het begin werden er vooral vraagtekens geplaatst bij de 

meetbaarheid van een attitude geplaatst, in de jaren 1970 gingen de debatten in hoofdzaak 

over de structuur van attitudes, tien jaar later was er extra aandacht voor processen van 

attitudevorming en attitudeverandering. Dat alles vond zijn weerslag in een groot aantal 

publicaties (van der Pligt en de Vries 1995: 21-26).  

 Er ontwikkelden zich verschillende benaderingen op attitudes, namelijk die van de 

mentalisten en die van de behavioristen. De mentalisten beschouwen attitudes als 

hypothetische, indirect observeerbare constructies. Deze zienswijze krijgt kritiek want op die 

manier zouden attitudes moeilijk objectief meetbaar zijn en door hun hypothetisch karakter 

problemen geven bij de analyse. De behavioristen of positivisten verdedigen een andere visie 

en zien attitudes rechtstreeks in relatie tot een respons op een stimulus. Hier worden attitudes 

in termen van waarneembare data gedefinieerd. Van beide benaderingen is de mentalistische  

de meest aanvaarde (Knops 1987: 20-21). Van der Pligt en de Vries combineren beide 

opvattingen en definiëren ‘attitude’ in de sociale psychologie als "een hypothetisch construct 

dat niet direct waarneembaar is, maar dat kan worden afgeleid uit waarneembare responsen 

die worden opgeroepen door stimuli" (van der Pligt en de Vries 1995: 13).  

 Niet alleen onderscheiden theoretici verschillende visies op attitudes, ze zijn het ook 

oneens over de structuur van attitudes. De mentalistische opvatting, de meest gangbare, gaat 

ervan uit dat een attitude opgebouwd is uit drie met elkaar samenhangende componenten. 

Vooreerst is er de cognitieve component die betrekking heeft op het beeld dat men zich van 

een sociaal object heeft gevormd. Ten tweede is er de affectieve component met de positieve 

of negatieve evaluatie van het object. Tenslotte verwijst de conatieve component naar de 
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gedragsneigingen tegenover het object. De behavioristen houden het bij één 

attitudecomponent, namelijk de affectieve (Baker 1992 : 12, 31-32, Brehm 2006: 227, 

Ebertowski 1980: 31-50, Deprez 1982: 135). 

 In de toegepaste sociale psychologie gebeurde gericht onderzoek naar de relatie 

tussen attitudes en gedrag. In de beginjaren stelden veel theoretici dat attitudes het gedrag 

konden verklaren en voorspellen. Illustratief daarvoor is de omschrijving van Allport (1935) 

die een attitude definieerde als “a mental and neural state of readiness, organized through 

experience, exerting a direct or dynamic influence upon the individual’s response to all 

objects and situations in which it is related” (Münstermann en van Hout 1988: 174). In de 

jaren 1960 doorprikte Wicker die visie. Uit zijn kwantitatief onderzoek bleek prominent dat 

de band tussen attitude en gedrag niet of slechts matig bestond (Brehm 2006: 196). Fishbein 

en Ajzen formuleerden in de jaren 1970 een theorie die bijzonder invloedrijk was op de 

toepassingen van de sociale psychologie. Het betreft een theorie van beredeneerd gedrag. Het 

gaat om een combinatie van een kosten-batenafweging met de bestaande normen in de sociale 

omgeving (van der Pligt en de Vries 1995: 42).  

 Onderzoek naar attitudevormen leidde bij Festinger tot de ontwikkeling van een 

cognitieve dissonantietheorie. Dat is een theorie over de manier waarop mensen gemotiveerd 

worden om tegenspraken tussen cognities onderling of cognities en gedrag te formuleren. 

Tegengestelde cognities wekken psychologische spanningen op die men wil reduceren (Potter 

en Wetherell 1987: 37-38, Cacioppo en Petty 1982: 197-198). 

 Over het algemeen wordt nu aangenomen dat er een band bestaat tussen attitude en 

gedrag in die mate dat attitudes gedrag niet noodzakelijk beïnvloeden, maar dat er onder 

bepaalde omstandigheden een sterke maar geen determinerende relatie is tussen attitudes en 

gedrag (Knops en van Hout 1988: 15, Brehm 2006: 227). Discursief sociaal-psychologen 

stellen dat attitudes niet statisch zijn. Attitudeveranderingen komen voor, afhankelijk van de 

context waarbinnen ze gearticuleerd worden (Meeuwis 1997:17). De oorzaken van die 

veranderingen kunnen van allerlei aard zijn. Het kan gaan om veranderingen in de sociale 

context tot veranderingen door individuele ervaringen. Een van de theorieën rond 

attitudeverandering is die van Katz. Volgens Katz kunnen attitudes verschillende functies 

hebben. Hij onderscheidt vier functies, namelijk de instrumentele, de egodefensieve, de 

waarde-expressieve en de kennisfunctie. Bij de utilitaristische of instrumentele functie komen 

positieve attitudes tot stand. Het gaat hierbij om het verwerven van een beloning of sociaal 

voordeel of ook om het vermijden van een straf. De attitudes met een egodefensieve functie 

fungeren als bescherming van een individu of een groep tegen aspecten die het positieve 

beeld van de groep of het individu bedreigen. In de waarde-expressieve (of symbolische) 

functie stemmen persoonlijke waarden en normen overeen met de attitudes. De kennisfunctie 

van attitudes tenslotte wil een beter begrip geven van de wereld. Daarbij heeft een attitude 
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niet altijd of voor iedereen dezelfde functie (van der Pligt en de Vries 1995: 27, Cacioppo en 

Petty 1982: 189-190). 

 Er bestaan ook verschillende attitudevormen. Daarbij worden expliciete en impliciete 

attitudes onderscheiden. Bij een expliciete attitude is een persoon bewust van zijn mening. Bij 

een impliciete attitude wordt een persoon onbewust geleid tot een gedrag (Aronson e.a. 2007).  

1.2 Taalattitudes en taalideologieën 
 

Volgens Pietersen bevat een ideologie specifieke opvattingen over de sociale werkelijkheid 

waarmee individuen of groepen hun doen en laten rechtvaardigen en verdedigen. ‘Ideologie’ 

als politieke doctrine is daarbij het best gekend. Maar ook andere groepen in de samenleving 

hanteren een eigen rechtvaardigheidsstelsel. Taalgroepen bijvoorbeeld maken gebruik van een 

‘taalideologie’ om de positie van de taal en de taalgroep te verdedigen (Pietersen 1982: 284). 

Volgens Blommaert verwijzen taalideologieën naar ideeën, waarden en concepten van taal en 

communicatie in relatie tot de samenleving (Blommaert 1997: 2). Vertrekkend vanuit deze 

omschrijvingen kan taalideologie gedefinieerd worden als een systeem in de samenleving dat 

meerdere attitudinele houdingen omvat die van belang zijn voor de machtsrelaties in de 

maatschappij. Voor deze thesis weerhoud ik de term taalattitude in plaats van taalideologie. 

Het gaat om een attitudinele houding ten opzichte van de eigen taal of een andere taal.  

 Het onderzoek van taalattitudes hoort tot de belangrijkste bijdrage van de sociale 

psychologie aan de sociolinguïstiek (Geerts en Hagen 1981: 13). Dit is niet verwonderlijk 

“since the concept of attitude is at the core of virtually all social psychological theorizing” 

(Knops en van Hout 1988: 3). Ryan en anderen omschrijven taalattitudes als “any affective, 

cognitive or behavioral index of evaluative reactions toward different language varieties or 

their speakers” (Ryan e.a. 1982: 7). Taalattitudes onderscheiden zich van andere attitudes 

precies omdat het gaat om een attitude waarvan het object gevormd wordt door taal of om een 

attitude over het gebruik van taal (Knops 1987: 24). Cooper en Fishman geven twee 

benaderingen tegenover taalattitudes. Ze noemen de benadering referentieel als het gaat om 

attitudes ten opzichte van talen, taalvarianten en taalgedrag en meertaligheid als 

sociolinguïstisch fenomeen. Ze definiëren taalattitudes in termen van consequenties wanneer 

taalattitudes effect hebben op taalgedrag en gedrag ten opzichte van taal beïnvloeden (Knops 

1987: 24). Uit de studies blijkt dat ook taalattitudes niet direct waarneembaar zijn en niet per 

definitie tot een bepaald gedrag leiden.   

 Een andere opdeling gebeurt volgens twee hoofdcomponenten, een integratieve en 

een instrumentele. Daarbij zijn integratieve attitudes gericht op het versterken van 

interpersoonlijke relaties, van de contacten met de eigen groep en de verbondenheid met 
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eigen taal en cultuur en instrumentele op sociaal en/of economisch voordeel (Knops 1987: 

60). 

 Onderzoek van Ryan en anderen heeft aangetoond dat er verschillende mogelijkheden 

van taalvoorkeur bestaan en daarbij stellen ze vast dat positieve attitudes tegenover een taal 

samengaan met taalvoorkeur. Ryan en anderen onderscheiden vier taalvoorkeurpatronen, de 

‘majority group preference’, de ‘majority status, ingroup solidarity’, de ‘ingroup preference’ 

en de ‘majority group status, minority group solidarity’. Bij de ‘majority group preference’ 

erkennen sprekers van diverse talen de hogere kwaliteit van de taal van de dominante groep 

zowel voor sociale macht als voor groepssamenhorigheid. Bij de ‘majority status, ingroup 

solidarity’ gaan minderheidssprekers de eigen taal enkel verkiezen op de 

solidariteitsdimensie. Bij de ‘ingroup preference’ gaat elke groep de eigen taal verkiezen voor 

zowel de sociale macht als de groepssolidariteit. De ‘majority group status, minority group 

solidarity’ tenslotte wijst naar situaties waar de taal met de grootste status weinig  

aantrekkingskracht heeft voor het spreken ervan (Ryan e. a. 1982: 9-10).  

 Vele onderzoekers stelden zich de vraag of taalattitudes wel onderzoekbaar zijn. 

Algemeen erkennen ze dat dit mogelijk is mits rekening te houden met het hypothetisch 

karakter ervan.  Onderzoekers verdiepten zich ook in het nut van het taalattitudeconcept voor 

de uitleg van een taalkeuze en concludeerden dat taalverschuiving enkel mogelijk is wanneer 

de omstandigheden het individu daartoe een keuze laten (Jaspaert en Kroon 1988: 157-173). 

  Taalkundig attitudeonderzoek begon met een studie door Wallace Lambert in Quebec 

in de jaren 1960. Hij deed dit aan de hand van een matched-guise techniek. Die techniek 

houdt in dat aan een groep informanten gevraagd wordt sprekers van tekstfragmenten te 

beoordelen. De informanten weten niet dat het om eenzelfde meertalige spreker gaat die de 

fragmenten inspreekt. Deze techniek is een indirecte methode om onbewuste attitudes van 

informanten te achterhalen (Ebertowski 1980: 37, Deprez 1982: 143, Appel 1994: 48). Naast 

de indirecte onderzoeksmethode naar taalattitudes worden ook verschillende directe 

onderzoeksmethoden gebruikt. Hierbij kunnen bewuste taalattitudes achterhaald worden 

doordat een persoon rechtstreeks naar zijn attitude wordt gevraagd ten aanzien van de taal 

(Knops en van Hout 1988: 7). Tot deze onderzoeksvorm behoren het interview ( geprek met 

open of gesloten vragen), de enquêtes en observatie. Voor dit werkstuk wordt gebruik 

gemaakt van het interview ( semi-gestructureerde gesprekken) en de observatie.  

 

In dit eerste hoofdstuk gaf ik een kort overzicht van wat er onder attitude, taalideologie en 

taalattidude wetenschappelijk wordt verstaan. In een volgend hoofdstuk geef ik de bronnen 

aan die ik voor deze thesis gebruik en expliciteer ik mijn veldwerk.  
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HOOFDSTUK II : BRONNEN 
 

Ik gebruikte verschillende soorten bronnen: documenten, literatuur en semi-gestructureerde 

gesprekken en observaties. Ik ga hier specifieker in op de semi-gestructureerde interviews. De 

dataverzameling begon op 1 februari 2009. 

2.1 Documenten 
 

Ik gebruikte officiële documenten. De officiële documenten zijn uitgegeven stukken die 

publiek raadpleegbaar zijn. Het gaat onder andere om de Arusha-akkoorden en de Burundese 

grondwet.  

2.2 Literatuur  
 

Om een duidelijk inzicht te krijgen in een aantal denkbeelden was het nodig dat ik op een 

kritische manier kennis nam van de bestaande literatuur in verband met het onderwerp. 

Vooraleer een eigen onderzoek te beginnen moest een ‘inleving’ gebeuren in de historische, 

economische, politieke, sociale en culturele situatie van Burundi. Het viel daarbij op dat er 

opvallend weinig uitgebreide en/of gedetailleerde studies bestaan over Burundi. Dat is op zich 

niet verwonderlijk want Burundi was nooit hotline news in kranten of media. Burundi kwam 

nooit echt in beeld. De bestaande literatuur is toegespitst op de institutionalisering van Hutu 

en Tutsi als etnieën (waarbij het bestaan van andere Burundezen, zoals de Twa en 

immigranten wordt doodgezwegen). Onnodig te stellen dat sociolinguïstisch werk dat een 

verandering in de Burundese maatschappij aanwijst vrijwel niet voorhanden is. De 

doorgenomen werken zijn verschenen in het Frans of het Engels, een enkele keer in het 

Nederlands. Ik las de werken zoveel mogelijk in de oorspronkelijke taal en niet in vertaling. 

De boeken ontleende ik via diverse bibliotheken, de meeste artikelen plukte ik van het 

internet. Het gros van de werken hielp voor de context, voor een historische reflectie, een paar 

werken voor het theoretisch kader en de rest betrof specifieke snijpunten of aanrakingspunten 

met ‘taal’/Afrika/Burundi. Bij het lezen trachtte ik uit de boeken en artikelen te halen wat ik 

nodig heb om een antwoord te formuleren op mijn onderzoeksvraag. Daarbij maakte ik 

aantekeningen. Deze literatuurstudie bracht mij op de hoogte van de stand van zaken. 

Bovendien kan de literatuur gebracht door academici dienen voor een metaniveau van 

analyse.  
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2.3 Semi-gestructureerde gesprekken (interviews) 
 

Naast de schriftelijke bronnen bestond het materiaal voor mijn analyse uit een beperkt aantal 

interviews. Een survey-onderzoek kwam niet in aanmerking (zie inleiding). Bij ‘survey’ of 

‘enquête’ worden de respondenten geplaatst in meestal van te voren opgebouwde categorieën. 

Wat de vorm betreft, heeft men dus te maken met vragenlijsten met voorgedrukte 

antwoordcategorieën of met uitspraken waaruit keuzes moeten worden gemaakt. Aangezien 

er praktisch niets gepubliceerd is over de taalsituatie in Burundi wilde ik evenwel toch door 

veldwerk in het land zelf kennis opdoen en data verzamelen voor mijn onderzoek. Daartoe 

vertrok ik naar Burundi op 17 juni 2009 en verbleef er tot 15 juli 2009. Tijdens die periode 

gebeurde mijn etnografisch onderzoek. Ik ging ervan uit dat interviews of vraaggesprekken 

een interessante piste vormen voor een begrijpen van binnenuit (‘an emic view’) en mijn 

inzicht zouden verscherpen. Ik was daarbij overtuigd dat niet een interview gebaseerd op 

vastliggende gesloten vragen maar wel een semi-gestructureerd interview de meeste 

informatie zou opleveren. Bij interviews gebaseerd op gesloten vragen veronderstel je dat je 

van tevoren weet wat je wil te weten komen. Bij een semi-gestructureerd interview worden de 

respondenten vrijer gelaten in hun antwoord en kan de interviewer met een opener geest 

(minder gefixeerd op bepaalde antwoorden die hij/zij verwacht) aan het interview beginnen. 

 Toch moest ik er steeds over waken dat de inhoud van het semi-gestructureerde 

interview steeds in dienst stond van de onderzoeksvraag. De semi-gestructureerde interviews 

gebeurden dan ook op basis van een vrij beknopte topiclijst. Deze topiclijst deed enkel dienst 

als houvast tijdens het interview. Noch de formulering van de topics noch de volgorde ervan 

werd strikt gevolgd. De topiclijst diende enkel als geheugensteuntje zodat in de loop van het 

gesprek alvast bepaalde thema’s werden behandeld die werden uitgelokt. Ik liet de respondent 

zoveel mogelijk uitspreken voor een exploratief onderzoek over de taalsituatie in Burundi. 

 Tijdens mijn korte verblijf deed ik ook mijn best om zoveel mogelijk personen te 

contacteren. Ik trachtte daarbij een evenwicht te zoeken in deelnemers op gebied van gender, 

leeftijd, sociale klasse, woonplaats. De selectie van de respondenten gebeurde deels gericht, 

deels ad random. Ik benaderde vooreerst sleutelfiguren of gunstig geplaatsten die wegens hun 

positie in bepaalde takken van de samenleving speciale deskundigheid hadden opgedaan. 

Deze Burundezen hebben me geholpen bij het zoeken/vinden van nieuwe contactpersonen. Ik 

hield er rekening mee dat deze personen misschien wel bevoorrechte getuigen maar daarom 

geen onbevooroordeelden zijn. Daarnaast nam ik contact op met een aantal buitenlanders die 

door hun relatie met Burundi (onderwijs, ngo’s, politieke vorming) een visie hadden over de 

gebeurtenissen in het land en dus interessante gesprekspartners konden zijn. Indien nodig en 

mogelijk liet ik me begeleiden door informele vertalers-tolken die spontaan hun kennis van 

het Kirundi ter beschikking stelden. Het is daarbij lang niet evident dat de ‘vertaling’ correct 
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was, want “Kirundi is a language of allusion and proverbs: information is conveyed between 

the lines, hinted at, burt rarely expressed directly” (Uvin 2009: 28).  

 Bij de 15 respondenten van wie ik gesprekken selecteerde (zie bijlage 2), zijn er 9 

mannen (8 Burundezen, 1 Belg) en 6 vrouwen (4 Burundezen, 1 Belgische, 1 Congolese) in 

volgende leeftijdscategorieën: -20 (2), 20-30 (3), 30-40 (2), 40-50 (4), 50-60 (3), 60+(1). Bij 

elk gesprek stelde ik mezelf en het onderzoek voor. Daarna motiveerde ik waarom hij/zij 

precies door mij als respondent was aangezocht en ik garandeerde anonimiteit omtrent de 

interviews. Ik vertrok dus van vrij open vragen en naargelang het gesprek vorderde, werden 

die meer gericht. Er werd gepeild naar de taalsituatie van Burundi via een omweg, namelijk 

door de vraag te linken aan het feit dat een taal of talen een instrument kunnen zijn voor vrede 

en/of ontwikkeling.  

 Het was in oorsprong de bedoeling elk interview te capteren op een cassette. Dat 

gesprekken opgenomen worden en getranscribeerd worden, biedt immers voor een analyse 

een aantal voordelen. Opnames kunnen zo vaak als nodig afgespeeld worden en transcripties 

kunnen steeds opnieuw gelezen worden en anderen kunnen de claims van de onderzoeker 

controleren bij de presentatie van de onderzoeksresultaten (Pomerantz en Fehr 1997: 70). 

Slechts drie keer echter gaf een persoon de toestemming om het interview op te nemen. Dat is 

dan ook de reden waarom slechts een beperkt aantal opnames gemaakt werden. Voor de 

transcriptie gebruikte ik de transcriptieconventies van Gumperz (zie bijlage 1). 

 De respondenten hielden het liever bij een vraagstelling ingebed in een conversatie, 

dat was soms een lang gesprek, soms een kort praatje. Daarbij werkte ik met veldnota’s 

waarin het verhaal van de respondent geparafraseerd werd samengevat tijdens het gesprek 

zelf. Hier steken enkele addertjes onder het gras. Bij het noteren moet de ondervrager letten 

zowel op de inhoud van het gesprek als op de discoursvorm. Onmiddellijke interpretatie van 

de woorden van de respondent valt daarbij niet uit te schakelen. Tijdens de gesprekken 

maakte ik dus notities (die ik thuis heb uitgeschreven) en noteerde ik ook mijn indrukken. 

Evaluatieve uitingen werden opgenomen, ruimer dan wat strikt ‘attitudes’ worden genoemd. 

De citaten die ik zal gebruiken zijn gebaseerd op deze nota’s en worden alle in het Nederlands 

gebracht hoewel de interviews én in het Frans én in het Engels werden afgenomen. 

Woordelijke transcripties van de opnames worden aangeduid met dubbele aanhalingstekens 

en cursivering. Reconstructies van veldnota’s worden enkel aangeduid met dubbele 

aanhalingstekens.  

 Bij het uitschrijven van de tekst heb ik de namen van de respondenten gewijzigd, 

hoewel niemand uitdrukkelijk vroeg de anonimiteit te respecteren. Dat ik in een Burundees 

gezin verbleef (een week in een ‘quartier populaire’ van Bujumbura, daarna drie weken in een 

residentiële wijk) en niet in een hotel, en meeging in hun dagelijks leven droeg bij tot een 

succesvol verloop van het onderzoek. Het veldwerk gebeurde in hoofdzaak in Bujumbura 
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maar ook bij uitstappen naar het Noorden en het Zuiden van Burundi ondervroeg ik personen 

als de kans daartoe zich bood.  

2.4 Observaties 
 

Tijdens mijn verblijf in Burundi gebeurden ook observaties (al dan niet participerend) (zie 

bijlage 2) en verzamelde ik ook bronnenmateriaal zoals foto’s en brochures. De observaties 

maken niet de kern van mijn onderzoek uit. Bij observaties is het de onderzoeker zelf die de 

tekst, de beschrijvingen van het geobserveerde bestudeert. Wanneer het personen betreft, 

worstelt men met de paradox van de onderzoeker. Dat wil zeggen dat men niet weet hoe de 

onderzochten zich zouden gedragen als ze niet zouden weten dat ze geobserveerd worden 

(Duranti 2007: 118, ten Have 2001). 

 

In hoofdstuk 2 besteedde ik aandacht aan het gebruikte bronnenmateriaal. Daarbij ging ik 

specifiek in op de semi-gestructureerde gesprekken omwille van hun belang voor de analyse 

in hoofdstuk 5.  



 11 

HOOFDSTUK III : DE CONTEXT 
 

De bedoeling van dit hoofdstuk is achtergrondinformatie te verschaffen over Burundi. Ik geef 

in het kort een situatieschets van Burundi en de politieke geschiedenis.  

3.1 Landinformatie 

3.1.1 Ligging en klimaat 
 

Burundi ligt ten zuiden van de evenaar in het Grote Merengebied in Centraal-Afrika, 

grenzend aan Rwanda in het noorden, de Democratische Republiek Kongo in het westen en 

Tanzania in het zuidoosten. Het land ligt deels aan het Tanganyikameer. Het is kleiner dan 

België met een oppervlakte van 27.830 km2. Het grootste gedeelte van Burundi is 

heuvelachtig. Het land heeft een tropisch klimaat. De gemiddelde jaartemperatuur is 24°C 

(Algemeen Ambtsbericht Burundi 2009) . 

3.1.2 Bestuurlijke indeling 
 

De geografische naam van ‘Burundi’ veranderde in de loop van de jaren. Voor de Duitse 

verovering heette het gebied ‘Burundi’, gedurende de koloniale periode (ca 1900-1962) 

‘(Ruanda-)Urundi’, na de onafhankelijkheid in 1962 opnieuw ‘Burundi’. Het land is 

onderverdeeld in 17 provincies (zie kaart Burundi, bijlage 3). De provincies zijn weer 

onderverdeeld in districten, die op hun beurt onderverdeeld zijn in gemeenten, zones, 

sectoren, heuvels en cellen van een beperkt aantal huishoudens (Berwouts 2006 : 10). 

3.1.3 Bevolking 
 

Burundi is een van de dichtstbevolkte landen in Afrika (311 personen per km2). Het land telt 

bijna 9 miljoen inwoners, waarvan circa 500.000 in de hoofdstad Bujumbura. De bevolking 

bestaat voor 85% uit Hutu, 14% uit Tutsi en 1% uit Twa. 94% van de bevolking is werkzaam 

in de landbouw, 2% in de industrie en 4% in dienstverlenende beroepen (Berwouts 2006: 9-

34). 

3.2 Historisch overzicht 
 

“Kaáhise gateguura akázoozá” (Le passé prépare le futur) (Nyamitwe 2005: 6)  

 

Voor de prekoloniale periode is het moeilijk de ware toedracht van de ‘geschiedenis’ van 

Burundi te achterhalen. Tot de komst van de blanken zijn immers geen schriftelijke bronnen 
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gekend. De kennis van de prekoloniale tijd gaat terug op mondelinge overlevering. Maar ook 

vanaf de kolonisatieperiode brengt de informatie door geschreven bronnen meer dan één 

verhaal, meer dan één realiteit. Het discours van de Burundese nationale geschiedenis is 

gekleurd door de verschillende percepties en interpretaties ervan door de Hutu en de Tutsi, de 

twee grootste bevolkingsgroepen van het land. 

 Het hierna volgende historisch overzicht –hoofdzakelijk politiek getint- is gebaseerd 

op het werk van Barampama (1978), Berwouts (2006), Braeckman (1997), Buyuya (1998), 

Calmeyn (1999), Chrétien en Mukuri (2002), Deslaurier (2006), Dupont (1994), Lemarchand 

(1996), Kaburahe (2005), Mbonimpa (1993), Niemegeers (1997), Nsanze (2003), Nyamitwe 

(2005), Poulain (1998), Reychler e.a. (2004), Reyntjens (1996), Verlinden (1996).  

3.2.1 De prekoloniale periode  
 

Uit archeologische en volkenkundige studies blijkt dat de drie Burundese bevolkingsgroepen 

(Twa, Hutu en Tutsi) op verschillende momenten naar het gebied zijn gekomen dat nu het 

grondgebied van de Burundese republiek vormt (Deslaurier 2007: 56). De Twa, een 

pygmeevolk, waren de oorspronkelijke bewoners van Burundi. Ze woonden in de wouden en 

leefden van de jacht en het verzamelen van groenten, vruchten en noten. Ze legden zich ook 

toe op het pottenbakken. Daarna vestigden de Hutu zich in het gebied. Wanneer dat precies 

gebeurde, is onbekend. De Hutu waren akkerbouwers die samenwoonden in kleine 

nederzettingen. Zij veroverden het oerwoud op de Twa. Iedere Hutu-clan bezette een eigen 

heuvel. Door samenwerking of strijd met andere clans ontstonden later kleine vorstendommen 

met een mwami (= koning) aan het hoofd. Met een nieuwe migratiegolf arriveerden de Tutsi, 

veehouders op zoek naar weilanden. Van de Hutu namen ze de taal (Kirundi), de politieke 

organisatie in koninkrijken en de cultuur over. Vanaf de veertiende eeuw ontstonden de eerste 

koninkrijken. De kern van het koninkrijk Burundi vormde zich in de zestiende eeuw. Het 

centrale gezag kwam daarbij in handen van Tutsi. Hoe een minderheid van Tutsi-veehouders 

erin slaagde de Hutu-akkerbouwers te onderwerpen is niet gekend. Vanaf de zeventiende 

eeuw legden de Tutsi-heersers hun macht definitief op aan de Hutu-koningen. Daartoe 

gebruikten ze hun legers en een pachtsysteem waarbij een Hutu-landbouwer de beschikking 

kreeg over één of meerdere koeien van een Tutsi-boer in ruil voor diensten. 

 De Burundese bevolking leidde een overwegend agrarisch bestaan. Daardoor waren 

toegang tot grond en bezit van vee voor hen belangrijke kenmerken van rijkdom. De 

maatschappelijke positie en zelfs de identiteit van de mensen werd bepaald in functie van hun 

verhouding tot grond en vee. Wie het land bewerkte, was boer, wie het vee hoedde herder. 

Boeren noemde men Hutu, veehouders Tutsi. Wie eigenaar was van land en vee had macht. 

De bevolkingscategorieën waren in de eerste plaats socio-economisch van aard. Het bezit van 
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vee stond gelijk aan kapitaal. Een Tutsi wiens veestapel decimeerde, werd Hutu. Een Hutu die 

erin slaagde zijn veestapel uit te bereiden kon beschouwd worden als Tutsi. Aangezien 

eigendom overging van vader op zoon gold hetzelfde voor de sociale categorie (Verlinden 

1996: 8-12).  

3.2.2 De koloniale periode  
 

Tijdens de koloniale conferentie van Berlijn (1884-1885) werd Afrika verdeeld onder de 

Europese koloniale mogendheden. Zo werd Burundi op het einde van de 19de eeuw officieel 

Duits Protectoraat in Oost-Afrika. De Duitsers regeerden volgens indirect rule (Berwouts 

2006: 41). Dit houdt in dat de kolonisatoren rekening hielden met de lokale politieke 

besturen. De bestaande plaatselijke elite werd opgelegd de koloniale orders uit te voeren en 

het volk te besturen. Toen in 1914 de Eerste Wereldoorlog uitbrak, was de invloed van de 

Duitse aanwezigheid op de traditionele samenleving nog minimaal. In 1916 veroverden de 

Belgen met de Kongolese Force Publique zowel Rwanda als (B)Urundi. Deze gebieden 

werden in 1922 mandaatgebieden van de Volkerenbond. Hun administratie werd in 1923 

toevertrouwd aan België. In 1925 (met ingang van 1926) werden Ruanda-(B)Urundi 

samengevoegd met de Belgische kolonie Kongo. Na de Tweede Wereldoorlog werd het 

mandaat van België omgezet en bestuurde België Burundi als voogdijgebied voor de 

Verenigde Naties. 

 Met de Belgen begon de echte ‘kolonisatie’ van het gebied. Een opmerkelijk activiteit 

daarbij is de classificatie van de Burundese bevolking. De categorieën Hutu, Tutsi en Twa 

werden daarbij herleid tot strak afgelijnde, exclusieve en onveranderlijke etnieën met 

respectievelijk 85%, 14% en 1% van de bevolking. De Hutu gebruiken nog steeds 85/14/1 in 

hun discours van onderdrukking hoewel dit een telling is uit de jaren 30 van de vorige eeuw 

en voor de huidige situatie zeker een verkeerde indeling. Het houdt geen rekening met 

veranderingen die hebben plaatsgevonden door migratie, gemengde huwelijken of met de 

massamoorden sedert de onafhankelijkheid. De kolonisator kende dus iedere Burundees een 

etnische categorie toe. Die categorie werd op de identiteitspapieren vermeld en van vader op 

zoon doorgegeven. Hutu of Tutsi was niet langer één facet van je identiteit maar het meest 

bepalende kenmerk van je plaats in de maatschappij.  

 Dit had gevolgen bij de administratieve en politieke uitbouw voor controle en 

dominantie van het land. De kolonisator koppelde de indirect rule aan de idee dat het 

leiderschap in Burundi voorbehouden was voor de Tutsi. Tutsi zouden Hamieten zijn. Dat is 

een bevolkingsgroep afkomstig uit Noordoost-Afrika, met een rechtstreekse verwantschap 

met de Europeanen. Volgens de toen heersende racistische opvatting zouden de Tutsi 

daardoor een hogere graad van beschaving kennen dan de Hutu en als superieure etnie 
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geschikter zijn voor het bestuur. Bij de administratieve hervormingen werden dan ook alle 

bestaande Hutu-chefs vervangen door Tutsi.  

3.2.3 De postkoloniale periode1 

 

De onafhankelijkheid in 1962 bracht geen verandering in deze machtsverhouding. De Tutsi-

elite had de Hamietentheorie overgenomen. De weinig opgeleide politici waren Tutsi 

(Castryck  2005). 

 Tot op de vooravond van de onafhankelijkheid vertoonde het land een politieke 

eenheid. Pas op het einde van de jaren 50, begin de jaren 60 van de vorige eeuw zouden er  

politieke partijen ontstaan die als twee concurrerende groepen naar voren traden in het 

onafhankelijkheidsdiscours. De strijd om de macht was op dat ogenblik een politiek gevecht 

binnen de leidende klasse en niet volgens etnische conflictlijnen. UPRONA (Union pour le 

Progrès National) verenigde de nationalistische Tutsi (Ganwa-Bezi) die ijverden voor 

onmiddellijke onafhankelijkheid. De PDC (Parti Démocrate Chrétien) verzamelde de Tutsi 

(Ganwa-Butare) die de kolonisator ‘gematigd’ noemde. Zij keken uit naar een 

onafhankelijkheid op lange termijn. Louis Rwagasore, zoon van mwami Mwambutsa IV, 

vormde UPRONA om tot een partij met een pluri-etnisch karakter, waarin ook Hutu een 

belangrijke plaats innamen. Hij wilde de eenheid van het land realiseren over de etnische 

grenzen heen. UPRONA won in september 1961 de eerste parlementsverkiezingen. Ze 

versloeg de PDC die een bondgenootschap met de PP (Parti du Peuple) had gesloten. 

Rwagasore werd de eerste minister, maar werd een maand na de verkiezingen neergeschoten. 

Op 1 juli 1962 werd Burundi onafhankelijkheid. Het werd een monarchie met mwami 

Mwambutsa IV als staatshoofd, met een grondwet en een verkozen parlement. Ondertussen 

vertoonde de UPRONA-partij al intern een etnische kloof. De Casablanca-groep omvatte in 

hoofdzaak Tutsi en oriënteerde zich ideologisch op ‘socialistische’ landen, de Moravia-groep 

daarentegen omvatte Hutu en oriënteerde zich ideologisch en economisch op het Westen. 

 De Hutu eisten deelname aan het bestuur op basis van hun numerieke meerderheid en 

ook omdat ze zagen dat macht en inkomsten ook via de politiek te verkrijgen waren en niet 

enkel door uitwisseling van goederen en diensten. Maar de Tutsi verzekerden zich van de 

sleutelposten. De kloof tussen de etnieën werd beïnvloed door de Hutu-revolutie die in 1959 

in het buurland Rwanda plaatsvond. Daarbij werden in Rwanda duizenden Tutsi gedood en 

nog eens duizenden Tutsi brachten bij hun vlucht naar Burundi een etnisch radicalisme het  

land binnen. Tussen 1962 en 1965 wisselde de regering vijf maal. De mwami trachtte een 

zeker evenwicht te bewaren door telkens ongeveer evenveel Hutu als Tutsi in de regering op  

                                                
1 Met speciale dank aan Kris Berwouts die me hierover eerst mondeling, achteraf schriftelijk 
informeerde.  
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te nemen.  

 De spanningen verhoogden toen in januari 1965 Hutu-premier Pierre Ngendandumwe 

werd vermoord. Bij de verkiezingen van mei 1965 wonnen de Hutu de meerderheid van de 

parlementszetels maar kregen ze geen politieke machtsuitoefening. Een Tutsi-premier mocht 

de regering vormen. Daarop probeerden de Hutu een staatsgreep uit te voeren. Het leger met 

hoofdzakelijk Tutsi belette dat, en een harde repressie volgde. Een honderdtal Hutu-leiders 

werden geëxecuteerd. Dit betekende voor de Hutu het einde van deelname aan het politieke 

leven. De tussenkomst van het leger luidde meteen ook een periode in van de monopolisering 

van het maatschappelijk leven door militaire krachten. UPRONA en het Tutsi-leger waren de 

machtsinstrumenten van de Tutsi. In de politieke chaos slaagde mwami Mwambutsa er niet in 

zich te handhaven. Zijn zoon Charles Ndizeye stootte hem van de troon en volgde hem in juli 

1966 op als Ntare V. 

 Op 28 november 1966 maakte een staatsgreep een einde aan de monarchie. Michel 

Micombero, een Tutsi-officier uit de zuidelijke provincie Bururi, riep de republiek uit en 

werd de eerste president. Er brak een periode aan van grote politieke verwarring. Geregeld 

vonden er zuiveringen plaats onder politici die afkomstig waren uit Hutu-kringen. De 

UPRONA-partij werd nu gedomineerd door één etnie, de Tutsi. Binnen de partij was 

eveneens een intra-Tutsi-conflict gebaseerd op regionale identiteit aan de gang. Van 1965 tot 

1972 bezetten de Hima-Tutsi uit de streek van Bururi alle sleutelfuncties in de staat. Ze 

hielden niet alleen de Hutu maar ook de Tutsi uit andere streken van de macht. 

 In 1972, op het moment dat de Tutsi-groeperingen lijnrecht tegenover elkaar stonden 

voor de machtsverwerving, vielen Hutu-rebellen Tutsi in het zuiden van het land aan en 

vermoordden duizenden. Hierop volgde een bijzonder drastische repressie door de Tutsi. De 

Hutu noemen deze actie de “ikiza”, de gesel, de ramp. Bronnen spreken van honderd- tot 

driehonderdduizend doden en evenzoveel vluchtelingen. De meesten vluchtten naar Tanzania 

en Rwanda. Het betekende het voorlopige einde van de overblijvende Hutu-elite in Burundi. 

Sindsdien beleeft het land een tijd van straffeloosheid. De overlevenden blijven 

getraumatiseerd en zitten vol haat- en wraakgevoelens (Deslaurier 2007: 68, Lemarchand  

1996: 76-105, Reychler e.a. 2004: 131-132). 

 In 1976 vond een paleisrevolutie plaats binnen het door de Tutsi gedomineerde leger. 

Kolonel Jean-Baptiste Bagaza, eveneens uit de zuidelijke provincie Bururi, werd president 

van de tweede republiek. Hij streefde naar nationale eenheid en nam zich voor de vrede 

tussen de etnieën te herstellen. Dat lukte niet omdat het probleem etnie simpelweg werd 

ontkend. En ook nu bleven de Tutsi alle politieke en economische macht behouden. De 

maatschappelijke kloof tussen Hutu en Tutsi voedde de binnenlandse onrust. De grondwet 

van 1981 maakte van Burundi een eenpartijstaat. In 1984 werd Bagaza opnieuw tot president 
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verkozen. Zijn binnenlandse politiek en een conflict met de Kerk bezorgden hem zowel op 

internationaal vlak als bij zijn achterban prestigeverlies. 

 In september 1987 verdreef majoor Buyoya met een geweldloze staatsgreep president 

Bagaza van de macht. De derde republiek begon. Met Buyoya als derde Tutsi-president uit 

het Zuiden was ook de regionalisering van de politiek in Burundi een feit. Buyoya 

normaliseerde de relatie tussen Kerk en Staat, maar bleef het etnisch probleem negeren. 

Daardoor nam de onrust in het land toe. In 1988 trokken Hutu-bendes door Ntega en 

Marangara en doodden een paar honderd Tutsi. Het leger kwam tussenbeide om een einde te 

maken aan de rebellie. Daarbij gebeurden massale executies van leden van de Hutu-

gemeenschap (Lemarchand 1996: 116-117). Dit drama dwong de president tot een 

koerswijziging. Hij zette het etnisch probleem op de politieke agenda en creëerde ruimte om 

erover na te denken. 1988 was het startpunt van een dynamische ontwikkeling die in een 

periode van vijf jaar Burundi zou veranderen. Voor het eerst ook sinds 1965 kwam een Hutu 

aan het hoofd van een regering met evenveel Hutu- als Tutsi-ministers. Die etnische 

verdeelsleutel werd door de Tutsi beschouwd als een beschermingsinstrument van 

minderheden die voorheen een machtsmonopolie bezaten, door de Hutu als het begin van een 

geleidelijk proces van representatieve machtsparticipatie (Dupont 1994 :7). Tevens werd het 

ambtenarenapparaat beter verdeeld onder de twee etnieën. Na het einde van de Koude Oorlog 

begreep Buyoya dat alleen nog een democratiseringsproces hem kon verzekeren van steun uit 

het buitenland. In 1990 liet hij een Charter van Nationale Eenheid aannemen. In 1992 kwam 

er een nieuwe grondwet en onder druk van het veranderend internationaal klimaat ook een 

meerpartijenstelsel. Er mochten nieuwe politieke partijen komen, maar niet volgens etnische 

opdelingen. 

 In juni 1993 werden de eerste vrije democratische presidents- en 

parlementsverkiezingen georganiseerd sedert de onafhankelijkheid. De twee belangrijkste 

partijen die deelnamen waren UPRONA, de partij van Buyoya en FRODEBU (Front pour la 

démocratie au Burundi), een partij die in 1983 begon als een ondergrondse Hutubeweging in 

Rwanda. De verkiezingen brachten een politieke aardschok teweeg. Na bijna dertig jaar 

UPRONA-overheersing won FRODEBU zowel de parlements- als de presidentsverkiezingen. 

Een Hutu, Melchior Ndadaye, werd president. Hij stelde een regering van nationale eenheid 

samen. FRODEBU nam vele overheidskaders over van UPRONA. Enkel het leger bleef nog 

in handen van het oude regime. De Tutsi vreesden dat hun een periode van discriminatie te 

wachten stond en het Tutsi-leger rebelleerde. 

 Drie maanden na de verkiezingen, op 21 oktober 1993 werd president Ndadaye 

vermoord. Het land stond in rep en roer. Er brak grootschalig geweld uit tussen de Hutu en de 

Tutsi. Het was het begin van een burgeroorlog die tien jaar zou duren. Bij wederzijdse 

wraaknemingen - Hutu vermoordden Tutsi, het leger vermoordde Hutu, Tutsi vermoordden 
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Hutu - vielen daarbij tussen de 50 000 en 100 000 doden. Nog eens 500 000 Burundezen 

vluchtten naar de buurlanden Rwanda, Tanzania en Kongo en 500 000 waren vluchteling in 

eigen land. Bij deze gebeurtenissen wijzen zowel Hutu als Tutsi op een selectief uitmoorden 

van hun etnie.  

 Midden in deze chaos werd Cyprien Ntayamira van de Hutu-partij in februari 1994 

president. Op 6 april 1994 kwam hij samen met de Rwandese president om toen zijn vliegtuig 

werd neergehaald. Sylvestre Ntibantunganya volgde hem in oktober van dat jaar op als derde 

Hutu-president. Onder impuls van ex-minister van Binnenlandse Zaken Nyangoma werd het 

CNDD (Conseil National pour la Défense de la Démocratie) opgericht. De twee belangrijkste 

partijen van 1993, UPRONA en FRODEBU waren uit elkaar gevallen. FRODEBU had de 

verkiezingen gewonnen, maar een deel van zijn leiders en militanten was vertrokken naar het 

verzet of het buitenland of was vermoord. Wat overbleef van FRODEBU was versnipperd 

geraakt tussen zeven door Hutu-gedomineerde partijen (de “G7”). UPRONA van zijn kant 

was uiteengevallen in de “G10”. Deze G10 werd de politieke familie van door Tutsi 

gedomineerde partijen. Zowel binnen de G7 als de G10 hadden de belangrijkste partijen ook 

leden onder de andere bevolkingsgroep. Het land raakte steeds verder verlamd en de 

verbijstering van de internationale gemeenschap groeide. Na de gruwelijke aanvallen in Teza 

en Bugendana in 1996 vluchtte president Ntibantunganya naar de ambassade van de 

Verenigde Staten.  

 Om het land te ‘redden’ greep Pierre Buyoya opnieuw de macht. Weer regeerde een 

Tutsi-militair. De buurlanden, ontevreden over deze putsch die een einde maakte aan de 

heersende constitutionele en institutionele orde, legden Burundi een economisch embargo op. 

Dit werd pas in 1999 onder internationale druk opgeheven. 

 Terwijl de burgeroorlog voortduurde, werden alle partijen van het versplinterde 

politieke en militaire landschap bij elkaar geroepen om een oplossing te zoeken voor de crisis. 

In 1997 gingen in het Tanzaniaanse Arusha Burundese vredesbesprekingen van start. Maar 

het zou tot 28 augustus 2000 duren voordat de onderhandelaars in Arusha, onder 

aanhoudende druk en dankzij de bemiddeling van Nyerere (gewezen president van Tanzania) 

en, na diens dood, van de Zuid-Afrikaanse (nu ex-)president Mandela, een vredesakkoord 

tekenden. De 19 groepen die deelnamen aan de onderhandelingen, 17 politieke partijen van 

Hutu en Tutsi plus de regering en het parlement, ondertekenden het akkoord - ook al deden de 

regering en de G10 dit met het nodige voorbehoud. Maar de twee belangrijkste 

rebellenbewegingen, het FDD (Forces pour la Défense de la Démocratie, de gewapende 

vleugel van de CNDD) en het FNL (de Forces Nationales pour la Libération, de gewapende 

vleugel van de allereerste partij die opkwam voor Hutu-emancipatie, Palipahutu) deden niet 

mee met de onderhandelingen en ze tekenden het akkoord niet. Dit bleef voor problemen 

zorgen (Deslaurier 2007: 71-72). 
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 Het Arusha-akkoord voorzag in een overgangsregering voor een periode van 3 jaar 

met een presidentschap van nationale eenheid, met een Tutsi als president en een Hutu als 

vice-president en een machtswissel halverwege. Ruim een jaar na het ondertekenen van dit 

akkoord keurde het parlement een overgangsgrondwet goed. In het najaar van 2001 werd 

tevens een overgangsregering geïnstalleerd die representatief was voor de partijen die het 

akkoord van Arusha hadden ondertekend. Pierre Buyoya, Tutsi (UPRONA) werd president. 

In april 2003 werd de macht overgedragen aan Domitien Ndayizeye, Hutu (FRODEBU). In 

november 2003 trad de CNDD-FDD na het neerleggen van de wapens toe tot de transitie. 

Deze toetreding bracht het overgangs- en vredesproces in een stroomversnelling. De 

verkiezingen kwamen binnen handbereik. Het toetreden van het CNDD-FDD tot het 

overgangsproces marginaliseerde ook het FNL, dat doorstreed tot 2009. Het spanningsveld 

tussen Hutu- en Tutsi-gedomineerde partijen heeft geleid tot een verdeelsleutel 60/40 waarbij 

Tutsi 40% van de mandaten gegarandeerd wordt.  

 In augustus 2005 werden presidentsverkiezingen georganiseerd nadat eerder dat jaar 

al de grondwet bij referendum was aangenomen en de gemeenteraden en het parlement waren 

verkozen. Het CNDD-FDD won met een overgrote meerderheid de verkiezingen van 

FRODEBU en UPRONA. Tot nieuwe president werd Pierre Nkurunziza verkozen, een 

voormalig Hutu-rebellenleider van het CNDD-FDD.  

 

Na deze bondige schets van het land Burundi en het historisch overzicht kom ik in het 

volgend hoofdstuk dichter bij de kern van het onderzoek, namelijk de socolinguïstische 

situatie  van Burundi.  
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HOOFDSTUK IV : DE SOCIOLINGUISTISCHE SITUATIE VAN BURUNDI 
 

Dit hoofdstuk begin ik met een uitleg van het begrip sociolinguïstiek. Dan komt de 

taalkundige kaart van Afrika aan bod. Daarop volgt een nieuwe historische reflectie met een 

bespreking van de sociolinguïstische dynamiek van Burundi.  

 

 Sociolinguïstiek wordt door van de Mond omschreven als ‘de studie van de 

samenhang tussen taal en maatschappij’ (van de Mond 1984: 101) en explicieter door Boves 

gedefinieerd als de studie van taal en taalgebruik in de context van maatschappij en cultuur 

(Boves 1995 : 35).  

 

 In Afrika wordt een groot aantal talen gesproken. Hoeveel is onduidelijk. Dat komt 

doordat de bronnen elkaar tegenspreken in verband met de classificatie. Er bestaat ook geen 

eenduidigheid wat betreft de benaming van de talen. Het probleem start bij de definiëring van 

wat een ‘taal’ is. Wat de ene auteur een variant van een taal noemt is voor een andere een 

dialect. Taeldeman omschrijft een taal als “een geheel van variëteiten met een sterke 

historische verwantschap en een duidelijke structurele parallellie, waarvan er tenminste één 

een overkoepelende functie heeft en gestandaardiseerd is” (Taeldeman 1993: 65). Om 

hoeveel talen het gaat, daarover lopen de schattingen dus uiteen. Het Summer Institute of 

Linguistics houdt het bij 2092 talen (SIL International 2005). Maho houdt het cijfer op 

ongeveer 1500 (Maho 2004: 290).  

 

 De talen in Afrika worden opgedeeld in endogene talen en exogene talen. Endogene 

talen zijn talen die in Afrika zelf zijn ontstaan en niet gebaseerd zijn op talen uit andere 

continenten. De endogene Afrikaanse talen vertegenwoordigen vier taalfamilies, namelijk de 

Afro-Aziatische talen, de Nilo-Saharische talen, de Khoisantalen en de Niger-Congotalen. De 

grootste subgroep bij deze laatste is die van de Bantutalen (Maho 2004: 282-288). Exogene 

talen zijn talen die geïmporteerd werden uit andere continenten of hierop gebaseerd zijn. Het 

Arabisch behoort tot de Afro-Aziatische talen, meer bepaald tot de subgroep van Semitische 

talen. De meest in het oogspringende exogene talen zijn de voormalige koloniale talen. Dat 

zijn het Frans, Spaans, Portugees, Italiaans, Afrikaans (oorspronkelijk Nederlands), Engels en 

Duits. Deze talen horen bij de Indo-europese taalfamilie, de eerste vier tot de Romaanse talen, 

de laatste drie tot de Germaanse (Maho 2004: 282-288). In de meeste landen worden deze 

exogene talen slechts door een klein deel van de bevolking beheerst.  
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 Het is niet mijn bedoeling een uitvoerige overzichtsscriptie te maken van de 

taalsituatie in Burundi door de eeuwen heen. Voor het onderzoek zou ik me aanvankelijk 

beperken tot de gegevens van het laatste decennium. Wie geïnteresseerd is in de talen die er 

vandaag in Burundi voorkomen kan evenwel de impact van het verleden op de hedendaagse 

Burundese samenleving niet over het hoofd zien. Daarom wordt bij de studie ook in 

chronologische orde aandacht besteed aan de talen die in Burundi (gesproken en/of 

geschreven) voorkwamen in de prekoloniale en koloniale periode. Het onderzoek spitst zich 

dan verder toe op een ontwikkeling/verschuiving van de talen in de postkoloniale tijd, nadat 

Burundi in 1962 onafhankelijk werd. Mijn aandacht gaat daarbij specifiek naar het Kirundi, 

het Swahili, het Frans en het Engels. Bij de indeling van deze talen naar oorsprong duidt 

Ethnologue in zijn classificatie van talen het Kirundi en het Swahili aan als Bantoetalen, het 

Frans en het Engels als Indo-europese talen. Voor het Kirundi bestaan er lichte regionale 

variaties en het vormt een dialectcontinuüm met het Kinyarwanda gesproken in Rwanda (SIL 

International 2005). 

 

4.1 De prekoloniale periode 
 

Wie de taalsituatie in Afrika bekijkt, stelt vast dat meertaligheid het fundamentele kenmerk is 

van het sociolinguïstische landschap in de overgrote meerderheid van Afrikaanse staten. 

Burundi hoort bij de weinige landen die als overwegend eentalig beschouwd worden. Andere 

eentalige landen zijn Botswana (Tswana), Lesotho (Sotho), Madagascar (Malagasy), 

Mauritius (Creole), Rwanda (Kinyarwanda), Seychellen (Seselwa), Somaliland (Somali), 

Swaziland (Swati) (D’hondt 2007: 5). 

 Lang voor de komst van buitenlanders spraken al alle Burundezen dezelfde taal, het 

Kirundi. Sommige theorieën beklemtonen dat het Kirundi de taal was van de Hutu en dat de 

Tutsi hun moedertaal zouden zijn kwijtgespeeld/vergeten of hun taal niet zouden hebben 

opgelegd. Zo is Jenkins (2009) ervan overtuigd dat de Tutsi een volk was “originally 

speaking a language related to Somali and Oromo”. Een heel belangrijke vaststelling bij de 

sociolinguïstische taalevolutie in Burundi is de etnische neutraliteit van het Kirundi. Deze taal 

verbindt alle Burundezen en bevestigt ook hun eenheid en cultuur (Ndimurukundo-Kururu 

2004). 

 Het Swahili was de eerste taal die met duurzaam gevolg de eentaligheid van Burundi 

doorbrak. Het Swahili bestond al in de 10de eeuw en werd gebruikt in de gebieden langs de 

kust van oostelijk Afrika. Omdat dit een taal is die op het continent Afrika zelf is ontstaan, is 

het een endogene taal (D’hondt 2007: 8).  De verspreiding van het Swahili begon zo’n 

tweehonderd jaar geleden. Samen met de handelskaravanen zou het voor het eerst rond 1830 
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als lingua franca bij handelstransacties geïnfiltreerd zijn in Burundi aan het Tanganyikameer 

(Belt 2008: 38-40).  

4.2 De koloniale periode 
 

In 1895 begon de Duitse kolonisatie van Tanganyika (nu Tanzania) en van daaruit veroverden 

de Duitsers Burundi. Hun eerste militaire ‘station’ in dat gebied werd er in 1896 opgericht. 

De Duitsers zorgden voor een enorme verspreiding van het Swahili door het te introduceren 

als medium voor verticale communicatie in administratie en onderwijs. Verticale 

communicatie verwijst volgens Heine naar de interacties tussen de autoriteiten en de 

bevolking. Door enkel een Afrikaanse taal te gebruiken belette de kolonisator de 

gekoloniseerde bevolking de toegang tot het Duits, de taal van de horizontale communicatie. 

De horizontale communicatie verwijst daarbij naar het geheel van mondelinge en schriftelijke 

interactie tussen en binnen de verschillende structurele onderdelen van het staatsapparaat 

binnen de bestuursorganen van de kolonie (Heine 1977:  231-238). 

 In hun ambitie naar ‘nation building’, om een Duits Oost-Afrika (Tanzania, Burundi, 

Rwanda) te vormen, verplichtten de Duitsers de bevolking Swahili te leren en te gebruiken in 

het dagelijks leven. De taal, het Swahili, zagen zij als de unificatiefactor (Belt 2008: 13). 

Wanneer Duitsland na de Eerste Wereldoorlog afstand moest doen van Rwanda en Burundi 

en deze gebieden aan België werden toegewezen bleef de Belgische administratie het Swahili 

tot ongeveer 1930 in deze gebieden als werktaal behouden. Voor contacten met de bevolking 

deden de Belgen een beroep op tussenpersonen uit Burundi zelf of uit het naburige Kongo. 

 Vanaf 1930 echter kende het Swahili geen politiek gewicht meer. Dat betekende niet 

dat het uit het land verdween. Het bleef voortleven als verkeerstaal in de hoofdstad en andere 

commerciële plaatsen en aan het Tanganyikameer (Belt 2008: 13). Volgens  Ndimurukundo-

Kururu (2004) was het gebruik van het Swahili echter heel erg beperkt in het binnenland. De 

Burundezen bleven trouw aan hun moedertaal, het Kirundi. Swahili werd als een tweede taal 

slechts door een kleine groep personen met een individuele tweetaligheid in stand gehouden. 

Het was een ideale taal voor ‘inter-group communication’, voor communicatie tussen 

taalgemeenschappen met sprekers van een verschillende moedertaal.  Deze taal, een lingua 

franca of vehicular language wordt gebruikt wanneer daar nood toe is, bijvoorbeeld bij 

mondelinge handelscontacten (Wolff  2000: 319-322).   

 Het gebruik van het Swahili werd ingedijkt door de negatieve attitude van katholieke 

missionarissen ten overstaan van de sprekers van die taal. Zij vreesden dat de expansie van 

het Swahili gepaard zou gaan met een expansie van de islam. Voor de moslims in het gebied 

was het Swahili de eerste taal en aldus werd die taal door de missionarissen gezien als een 
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middel om de islam te verspreiden. De missionarissen verkozen voor hun bekeringswerk het 

Kirundi en het Frans.  

 De verspreiding van het Swahili werd helemaal genekt toen gouverneur Jüngers met 

een omzendbrief van 25 november 1932 de Belgische koloniale administratie de koloniale 

functionarissen verplichtte de inheemse taal, het Kirundi te spreken in plaats van het Swahili. 

Deze politiek werd voortgezet in een omzendbrief van 15 oktober 1933 waarbij de 

gouverneur de agenten en territoriale bestuurders verplichtte een examen van het Kirundi af te 

leggen. Vanaf dat jaar bepaalde de kennis van de inlandse taal de carrière van het personeel 

van de kolonie. De moedertaal, het Kirundi, werd de taal van de verticale communicatie, de 

communicatie met de bevolking (Prah 2009 : 95).  

 Op te merken valt dat eenmaal Ruanda-(B)Urundi in 1924 als mandaatgebied van 

België samengevoegd was met de Belgische kolonie Kongo, de Belgische taalwetten in het 

territorium toegepast werden zoals in Kongo het geval was. In de Charte Coloniale waarbij de 

overdracht van Kongo aan de Belgische staat plaatsvond (1908) stond gestipuleerd dat alle 

decreten zowel in het Frans als in het Nederlands zouden worden uitgevaardigd met daarbij 

een voor het Nederlands en voor het Frans een gelijkwaardige officiële status (Meeuwis 1997: 

92). Daardoor werd de administratie formeel (naar de vorm) tweetalig. In 1958 werd het 

Kirundi ingevoerd als tweede of derde verplichte taal. De eerste verplichte keuze gebeurde 

tussen het Frans en het Nederlands. Om politieke, ideologische en praktische redenen bleef 

het land evenwel vrijwel exclusief francofoon. Het Frans werd de taal van de administratie en 

de internationale communicatie. 

 Door deze taalpolitiek vond in Burundi een proces van diglossie plaats, een vorm van 

maatschappelijke tweetaligheid. De taalkundige Ferguson (1959) introduceerde het begrip. 

Hij gebruikte de term diglossie om situaties te beschrijven waarbij twee varianten van 

dezelfde taal naast elkaar bestaan binnen eenzelfde sprekersgemeenschap en waarbij elke 

variant een andere complementaire rol vervult. De ene variant wordt gebruikt in formele 

settings (religie, administratie, onderwijs...) en wordt als H-variant aangeduid, de andere in 

informele situaties (het gezin, op straat...) en wordt als L-variant aangeduid. Joshua Fishman 

bouwde verder op deze inzichten van Ferguson. Hij merkte op dat de H- en de L-variant niet 

alleen door verwante vormen van dezelfde taal ingenomen werden, maar ook door twee 

verschillende talen. In vele gebieden in Afrika neemt de taal van de voormalige kolonisator 

de positie van de Hoge variëteit (H-variant) in en vervult een Afrikaanse taal de rol van de 

Lage variëteit (L-variant). Bij die koloniale diglossie wordt de exogene variant gebruikt in 

domeinen als onderwijs en administratie en wordt hij geassocieerd met moderniteit, 

opwaartse sociale mobiliteit en participatie in de geldeconomie (D’hondt 2007: 21-22). Taal 

is duidelijk geen neutraal instrument bij meertaligheid (Appel 1994: 70). In Burundi werd het 

Kirundi in de 20ste eeuw geherdefinieerd en in een tweederangsrol geduwd. De exogene taal, 
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het Frans, werd de H-variant en het Kirundi de L-variant. Deze evolutie blijkt het best uit de 

taalplanning tijdens de koloniale periode met daarbij de opvallende rol voor de missionarissen 

in de uitbouw van het onderwijs.  

 Het onderwijs in Burundi begon met de Duitse kolonisatoren. Zij openden de eerste 

scholen voor de chiefs in 1909 in (B)Usumbura en in 1913 in Gitega. Blanke missionarissen 

voerden in 1912 een schoolsysteem in. Het lager onderwijs kende een uitbouw in 1924, het 

middelbaar tussen 1948 en 1961 maar voor het hoger onderwijs vond die pas echt na de 

onafhankelijkheid plaats. De katholieke missies kregen in de koloniale periode een 

‘beschavingsrol’ toebedeeld, wat betekent dat zij de geprivilegieerden werden om de westerse 

cultuur over te brengen en de plaatselijke bevolking te vormen tot ondergeschikten in functie 

van de koloniale noden.  

 Om dat te realiseren sloot het koloniaal bestuur een onderwijsakkoord met de Kerk. 

De Kerk, met haar missioneringwerk op het platteland en met kennis van de inlandse taal, het 

Kirundi, kreeg het monopolie van het onderwijs en de subsidies om te kunnen functioneren 

(Deslaurier 2007: 84). De paters van de Société des missionaires d’Afrique, de ‘Witte Paters’, 

kwamen in 1931 in Burundi aan. Zij gingen in tegenstelling tot de koloniale regering 

aandacht besteden aan het Kirundi. De missionarissen trachtten in de eerste plaats normen 

vast te leggen door een corpusplanning, introductie van het Latijnse alfabet en een 

gemeenschappelijke orthografie voor het Kirundi van Burundi en het Kinyarwanda van 

Rwanda. Kirundi werd gebruikt voor het informele onderwijs. De missionarissen waren ervan 

overtuigd dat dit het best kon gebeuren in de moedertaal. Dit is de taal die de kinderen 

aanleren via sociale interactie met de andere leden van de gemeenschap waartoe ze behoren 

(intra-group communication). Moedertalen worden ook vaak vernaculars of lokale talen 

genoemd (Wolff  2000: 319-322).  

 Het informeel onderwijs betrof het onderwijs voor de massa, gegeven in de 

catechismusscholen. Dit was toegankelijk voor iedere persoon, jong en oud, die bereid was 

zich te laten dopen. De lessen beperkten zich tot bijbelstudie en tot alfabetisering, het 

aanleren van lezen en schrijven. Het onderwijs in het Kirundi zou de gekoloniseerden op hun 

plaats houden en zo de machtsverhoudingen tussen kolonisatoren en gekoloniseerden 

bestendigen.  

 Naast het informeel onderwijs bestond ook formeel onderwijs in de missiescholen. 

Dit onderwijs was zeer selectief en erg duur en met een programma en structuur naar 

Belgisch model. In die scholen werd de schooltaal het Frans, een taal van de blanke, een taal 

die als ‘beter’ werd gezien. Nochtans waren er ook (een miniem aantal) Vlaamse 

missionarissen bij die de Hutu het Nederlands (Vlaams) aanleerden. Ook hier stond de 

onderwijspolitiek in functie van de indirect rule van de kolonisator. Burundezen die op de 

missiescholen hadden gezeten kwamen in aanmerking voor nieuwe posten bij elke nieuwe 
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bestuurlijke herindeling die de Belgen doorvoerden. En die Burundezen waren Tutsi, want zij 

werden door de Europeanen als de natuurlijke heersers beschouwd (zie 3.2.2).  

 Om het Tutsigezag ook voor de toekomst veilig te stellen werden de Tutsikinderen 

naar een eliteschool voor toekomstige bestuurders gezonden, de Groupe Scolaire d’Aristida 

(nu Butare) (gesticht in 1929). Officieel stond deze school open voor alle studenten, maar de 

afdeling voor toekomstige bestuurders aanvaardde uitsluitend kinderen van vooraanstaande 

personen, van Tutsi dus. Uiteraard geldt dit niet voor alle Tutsi, maar slechts voor een kleine 

minderheid onder hen. De meeste Tutsi deelden het lot van de Hutu. Dat neemt niet weg dat 

het onderwijs en het implementeren van het Frans als onderwijstaal gedurende decennia werd 

geassocieerd met een bepaalde etnie. Taal werd een middel voor de Tutsi-elite om hun 

verworven machtspositie mono-etnisch te behouden en te versterken. Pas na de Tweede 

Wereldoorlog studeerden ook de eerste Hutu af aan de Groupe Scolaire d’Aristida (Verlinden 

1996: 17,19). De sociale ongelijkheid die ontstond tussen de Hutu en de Tutsi-elite stoelde op 

een linguïstische component. De Tutsi-elite gebruikte het Frans als instrument om een 

taalkundige barrière op te trekken tussen zichzelf en de Burundezen die geen toegang hadden 

tot die taal. De machtsverhouding werd steeds meer aan de hand van de kennis van een taal of 

talen bepaald. Een taalrepertoire bestaat uit de set talen die een burger moet beheersen om een 

actieve rol in familie, samenleving, economie en politiek te verkrijgen (Laitin 1992: 5). Dat 

taalrepertoire beperkte zich op de vooravond van de onafhankelijkheid bij de Burundees in 

hoofdzaak tot Kirundi of Kirundi en Frans voor de elite.  

4.3 De postkoloniale periode 

4.3.1 Taalpolitiek 
 

Bij hun onafhankelijkheid kozen de Afrikaanse staten voor een bepaalde taalpolitieke 

strategie. Taalpolitiek omvat de ideeën, plannen en maatregelen van de overheid in verband 

met talen. Heine (1990) onderscheidt hierbij endoglossie en exoglossie. Bij exoglossie dienen 

een of meerdere exogene talen voor de communicatie op nationaal niveau. Bij endoglossie 

onderscheidt hij actieve en passieve endoglossie. Actieve endoglossie vindt plaats in landen 

die een grote socio-culturele onafhankelijkheid willen en belang hechten aan traditionele 

sociale en politieke structuren. Passieve endoglossie wordt beoefend door staten die nagenoeg 

eentalig zijn en die passief de endogene taal behouden voor gebruik in vele domeinen. Het 

gaat meestal om een prekoloniale politieke entiteit. In de koloniale tijd werd de dominante 

taal er echter vervangen door de koloniale taal voor officiële communicatie. Deze situatie 

bleef na de onafhankelijkheid behouden hoewel daar wegens de eentalige situatie eigenlijk 

geen nood aan was (Heine 1990: 168-173). Dat was het geval in Burundi.  

 Specifiek met betrekking tot taalpolitiek schrijft Ngalasso 
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 “Avoir une politique linguistique, ce n’est pas seulement avoir dans la Constitution un 

article concernant la langue officielle, c’est d’abord prendre conscience que la langue est un 

fait de culture et un facteur de développement économique et social tout à fait primordial; 

c’est ensuite opérer des choix claires en matière des langues en déterminant lesquelles 

d’entre elles doivent être utilisées dans tel ou tel domaine de la vie nationale et en particulier 

dans l’enseignement, les actes de ‘administration et la communication avec le monde 

extérieur...” (Ngalasso 1986). 

 Dit citaat onderschrijft wat Bourdieu vaststelt, namelijk dat alle talen linguïstisch 

gezien gelijkwaardig zijn, maar sociaal niet (Bourdieu 1989: 102). Het is tevens een synthese 

van hoe de taalpolitiek in de laatste vijftig jaren in Burundi evolueerde, wat zal blijken uit 

punt 4.3.2.   

 Zoals elk land voert ook het onafhankelijke Burundi een taalpolitiek. De 

opeenvolgende Burundese regeringen stelden evenwel weinig wetten op om het taalgebruik te 

regelen. Enkel in de grondwet komt een artikel voor om te preciseren wat de 

officiële/nationale taal is. Daarnaast regelt geen enkele juridische tekst de talen in Burundi. 

Deze taalpolitiek wordt door Ndimurukundo-Kururu (2004) beschreven als non- interventie, 

maar zou volgens de logica van Ngalasso een voorbeeld zijn van ‘geen taalpolitiek’ daar 

volgens hem taalpolitiek meer behelst dan enkel een artikeltje in de constitutie, er zou een 

actieve politiek moeten zijn om talen te promoten.    

 Tussen 1962 en 2009 werden in Burundi verschillende grondwetten uitgevaardigd. 

Daarbij bood iedere nieuwe grondwet de kans om het statuut van de talen te veranderen.2 De 

eerste grondwet van het Koninkrijk Burundi proclameerde zowel het Kirundi als het Frans tot 

officiële talen. Hierdoor werd het naast elkaar bestaan van deze twee talen binnen de 

geografische ruimte Burundi erkend als een stabiele constellatie. Deze meertaligheid werd 

opnieuw verankerd bij het opstellen van de grondwet in 1974. Pas de grondwet van 1981 en 

de daaropvolgende versies kenden het Kirundi ook de status van nationale taal toe 

(Bigirimana 2008). In tegenstelling tot vele meertalige Afrikaanse landen waar één nationale 

taal gewenst werd om de nationale eenheid te behouden (nationisme) of om culturele 

eigenheid in de verf te zetten (nationalisme), gold dit niet in Burundi omdat deze kwesties 

zich hier niet stelden (Gafaranga 2008).  

 Vanaf 1981 stipuleert de grondwet: 

 “La langue nationale est le kirundi. Les langues officielles sont le kirundi et toutes autres 
langues arrêtées par l’Assemblée nationale”. 
 

                                                
2 Het land werd ook gedurende een twintigtal jaren zonder grondwet geregeerd, namelijk van 
1966 tot 1974, van 1976 tot 1981, van 1987 tot 1992 en van 1996 tot 1998. 
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De uitdrukking ‘en de andere talen bepaald door de wet’ laat toe dat een andere taal of andere 

talen naast het Kirundi als officiële taal fungeren. Het Frans behoorde vanaf 1981 bij ‘les 

autres langues’. Het blijft een tweede officiële taal, maar juridisch wordt dus niet meer gezegd 

dat het Frans een officiële taal is. Alleen het Kirundi geldt de iure als officiële taal, het Frans 

blijft het de facto. Frans is de eerste officiële taal voor gebruik in het parlement, de rechtbank 

en de administratie, het Kirundi, de tweede. Doordat het Frans gebruikt wordt voor alle 

vormen van communicatie binnen het staatsapparaat die een formeel en institutioneel karakter 

hebben, heeft dit tot gevolg dat het de facto prestige en belang van het Frans de iure werd 

bevestigd. De kennis en gebruik van deze taal is in grote mate sociaal bepaald. Er is met de 

keuze van het Frans een openlijk prestige verbonden, een prestige dat gewicht krijgt door 

gebruik in publieke domeinen zoals het bestuur. Doordat het openbaar leven verloopt in een 

taal dat de meerderheid niet beheerst, vergroot dat de status van de minderheid (de elite) die 

deze taal wel beheerst.  

 Er werd al gemeld dat de dekolonisatie in 1962 weinig impact had op de taalsituatie 

in Burundi. Het land keerde niet terug naar de taalsituatie van de prekoloniale periode, maar 

behield wat tijdens de koloniale periode tot stand was gekomen (Gafaranga 2008).  

 De eerste decennia na de onafhankelijkheid waren evenwel de jaren van een 

verregaande omwenteling in de socio-economische situatie. De rurale maatschappij waar alles 

tot dan toe geregeld werd door uitwisseling van goederen en diensten, werd verdrongen door 

een moderne maatschappij waar alles om geld draaide. Het onderscheid tussen een Hutu en 

een Tutsi was niet langer vastgelegd door de activiteit (landbouw/veeteelt) en/of door het 

verschil in stand (rijk versus arm). Toch bleef etnische discriminatie doorwerken omdat geld 

via een inkomen alleen in het bereik lag van wie zich hoog in de politieke of administratieve 

hiërarchie bevond. En die goed betaalde betrekkingen kwamen in handen van sommige Tutsi 

omdat alleen zij een opleiding van een bepaald niveau hadden genoten (Barampama 1978: 

154-155, Lemarchand 1996: 95). Door hun opleiding beschikken zij over een taalrepertoire  

dat bestaat uit Kirundi én Frans en dat uitgebreider is dan dat van de massa die enkel het 

Kirundi beheerst. Op basis van dit linguïstisch repertoire werden zij als elite geïdentificeerd. 

In Burundi institutionaliseerde de elite deze situatie. In dit geval spreekt men van ‘elite 

closure’.  

 Myers-Scotton schrijft in dit verband “Elite closure is a strategy by which those 

persons in power maintain their powers and privileges via language choices” (Myers-Scotton 

1990: 25). Dit sluit aan bij de visie van Bourdieu over taal. Hij schrijft dat een taal niet alleen 

een instrument is van communicatie of van kennisoverdracht, maar ook een machtsmiddel 

(Bourdieu 1989: 97). Voor de sociaal-economische en sociaal-culturele posities die mensen 

innemen, werkt Bourdieu met het begrip ‘kapitaal’, dat bepalend is voor het onderscheid 

tussen de sociale klassen, voor uitsluiting en selectie. Onder kapitaal verstaat Bourdieu het 
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geheel van middelen waarover een individu of een klasse beschikt om zijn/haar 

maatschappelijke plaats te verdedigen of te verbeteren. Kapitaal kan volgens hem naar 

economische maatstaven worden gebruikt, dit wil zeggen dat het kan worden geïnvesteerd en 

bijgevolg een ruilwaarde bezit (Wesselingh 2003: 43). Bourdieu onderscheidt economisch 

kapitaal, sociaal kapitaal (relaties en lidmaatschap van groepen) en cultureel kapitaal. Deze 

typen van kapitaal zijn bronnen van sociale ongelijkheid. Elites blijven bestaan omdat de elite 

zichzelf in stand houdt door gebruik te maken van strategieën die het streven naar gelijkheid 

compenseren en daar hoort onder andere de deelname aan hoger onderwijs bij. Om vooruit te 

komen in de maatschappij kunnen personen gebruik maken van verschillende hulpbronnen, 

onder meer van linguïstisch kapitaal (Wesselingh 2003: 37-57, Bourdieu 1989: 120-141).  

 De Burundese elite zou haar linguïstisch kapitaal omzetten in economisch, sociaal en 

cultureel kapitaal. Aangezien dit linguïstisch kapitaal vrijwel uitsluitend verworven werd via 

het onderwijs wordt in dit hoofdstuk bijzondere aandacht geschonken aan het onderwijs en 

aan de onderwijstaal in het bijzonder. Door de historische context zijn hier de bevindingen 

van het onderzoek van de relatie tussen taal en onderwijs en macht op hun plaats, omdat 

hierbij ook diverse attitudes opgemerkt worden bij de verschillende Burundese 

bevolkingsgroepen.  

 De boerenfamilies, zo’n 85% van de bevolking en hoofdzakelijk Hutu, konden zich 

na 1962 via de landbouw nog nauwelijks van een inkomen voorzien. Daarom stuurden ze nu 

ook hun kinderen naar school. Ze begrepen dat onderwijs noodzakelijk was “voor het creëren 

van geïnformeerde burgers, voor participatie op gelijke voet, voor het verbeteren van de 

levensomstandigheden, voor toegang tot productiemiddelen en werk en voor het verhogen 

van de eigen kennis en vaardigheden” (Djité 2008: 53).  

 Op die manier werd het onderwijs de inzet van rivaliteit tussen een Tutsi-elite en de 

Hutu voor de macht (Reychler 2004: 93). Het recht op onderwijs werd herleid tot een 

voorrecht dat de Tutsi-elite als een exclusiviteit voor zichzelf wilde behouden. Dit vertaalde 

zich bij de etnische spanningen die in de decennia daarop volgden door het elimineren van de 

Hutu-intellectuelen of door het wegwerken van de Hutu uit het onderwijs. Het doel was de 

Hutu-meerderheid geen toegang te verlenen tot rijkdom en macht. Onmiddellijk na de putsch 

van Micombero in 1965 nam een groep Tutsi uit de streek van Bururi in het zuiden van het 

land de leiding in de sociale wedren. De groep verzekerde zich jarenlang van een 

machtsmonopolie ten koste van zowel Hutu als Tutsi uit de andere landstreken (Braeckman 

1997: 97). Jarenlang zorgde ze voor extra scholen in het zuiden van het land omdat jonge 

Hutu-intellectuelen met hen in competitie traden voor de weinige beschikbare jobs. Deze 

eerste groep Hutu-intellectuelen zouden door selectieve slachtingen omgebracht worden 

(Barampama 1978: 107). 1972 was het jaar van “la grande catastrophe”. Met brutaal geweld 
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werd de Hutu-elite - scholieren, leerkrachten, priesters, officieren en ambtenaren - afgemaakt 

door het Tutsileger.  

 In een rapport van de UNESCO uit 1971 staat dat “seule l’éducation en langues 

africaines peut résoudre le problème du désequilibre existant entre l’élite et la masse, les 

parents et les élèves et favoriser ainsi le développement harmonieux des pays africains” 

(UNESCO 1971). Of dit ook zo werd aangevoeld in Burundi is niet geweten, maar in de jaren 

1970 komt er een verandering in de exoglosse onderwijstaalpolitek.  

 In Burundi vond in 1973 een gedeeltelijke herwaardering van het Kirundi plaats met 

de invoering van een nieuwe schoolfilosofie, de ‘kirundisatie’ genoemd. De ‘kirundisatie’ had 

expliciet tot doel iedereen in staat te stellen te participeren in de samenleving en de nationale 

cohesie te versterken. Het onderwijssysteem werd hervormd en in de curricula werden vakken 

opgenomen die zich richtten op de ontwikkeling van het platteland. Een andere belangrijke 

doelstelling was de promotie van het Kirundi. Aangezien het Kirundi de taal was voor het 

lokale denken zouden de studies die in de moedertaal gebeuren succesvoller verlopen. Daarbij 

zou het Kirundi het exclusieve medium worden voor alle lessen in de lagere school. Het Frans 

zou aangeleerd worden als een vreemde taal. Jarenlang werd aan het systeem gesleuteld. Het 

plan om Kirundi in de gehele lagere school te introduceren werd in 1988-89 afgevoerd. Nu 

geldt Kirundi als de onderwijstaal in de eerste vier jaren van het lager onderwijs, in de jaren 5 

en 6 worden alle lessen -behalve het Kirundi- in het Frans gegeven (Eisemon e.a. 1989: 473). 

 Het experiment van de kirundisatie kreeg tegenwind van de Tutsi die tot de elite 

behoorden en merkwaardig genoeg ook van sommige Hutu. De elite verzette zich heftig tegen 

de kirundisatie omdat voor elke job die de regering verschafte nog steeds de kennis van het 

Frans vereist was. Zij wilde voor hun kinderen het Frans op school maximaal behouden en 

daarmee ook de taalvoorsprong die ze hadden op andere kinderen, omdat ze zich al in de 

huiskring het Frans als linguïstisch kapitaal kon toe-eigenen (Jackson 2000). Sommige Hutu 

vonden het invoeren van het Kirundu als onderwijstaal in de lagere school discriminerend. De 

school bood immers de enige kans om Frans, de taal voor verder onderwijs, bestuur, sociale 

promotie ... onder de knie te krijgen (Reychler 1999: 4). De Franse taal beheersen was voor 

hen in de eerste plaats een hefboom tot emancipatie, een manier om in aanzien of in 

maatschappelijke positie te stijgen.  

 Door de politieke gebeurtenissen in het land kregen alle Burundese kinderen pas in de 

jaren 1980 opnieuw de kans om naar school te gaan. President Bagaza wilde de toegang tot 

het lager onderwijs voor iedereen verzekeren. Praktische bezwaren zoals een tekort aan 

personeel en klassen werden omzeild door te werken met een systeem van dubbele shifts. Bij 

dit systeem had elke leerkracht in het lager onderwijs twee jobs per dag. De helft van de 

leerlingen (zo’n 50 per groep) kreeg les in de voormiddag, de andere helft (50 anderen) in de 

namiddag. Positief was dat het aantal leerlingen toenam, negatief dat de kwaliteit van het 
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onderwijs daalde, ook van het taalonderwijs. Bovendien verklaarde de president dat er geen 

etnieën bestonden in Burundi en hij verbood officieel alle referenties naar een etnische 

identiteit om beschuldigingen van etnische discriminatie tegen te gaan (Nyamitwe 2005: 9, 

Lemarchand 1996: 9).  

 Om de vorming van een nieuwe Hutu-elite tegen te gaan, brachten de politieke 

machthebbers een nieuw onderwijssysteem op gang waar met bepaalde discrete maar 

efficiënte methodes de Hutu geremd werden in hun toegang tot voortgezet onderwijs. 

(Reychler 1999: 4). Na zes jaar lager onderwijs werd aan de leerlingen een certificaat van het 

beëindigen van de lagere school toegekend. Maar om toegelaten te worden tot het secundair 

moesten de leerlingen deelnemen aan de Concours National. Door dit centrale examen dat in 

het Frans werd afgenomen, werd de toegang tot het middelbaar onderwijs bewaakt. Dit werd 

ingevoerd omdat het aantal plaatsen in het middelbaar onderwijs beperkt was. Slechts 10% 

van de kinderen mocht doorstromen via de flessenhals van een numerus clausus. De taal, het 

Frans, werkte daarbij als uitsluitingsmechanisme. De elitegroep kon zich blijven 

onderscheiden van de andere groepen en haar positie beschermen. Wie niet tot de elitegroep 

behoorde en na het lager onderwijs hogerop wilde, was wel verplicht zich te laten 

‘verfransen’, want in het middelbaar onderwijs was het Frans de onderwijstaal. Alles werd 

gebracht en gedacht in het Frans. Iedereen kreeg kans op onderwijs. Daardoor leek het 

onderwijs op zich niet echt een etnisch probleem, maar het was etnisch gebonden doordat de 

schooltaal in het middelbaar onderwijs beperkt bleef tot het Frans. Zo bleef ook de taal, het 

Frans, lange tijd het voorrecht van een beperkte groep van één etnie. Door hun taalkeuze 

markeerde die bij welke sociale groep ze behoorde. Door de kirundisatie werd de status voor 

het Kirundi hoger, maar het werkte als een vergiftigd geschenk, aangezien een gedegen 

kennis van het Frans de voorwaarde bleef om met succes het middelbaar onderwijs te volgen.  

 Uvin (2009) beschouwt de onderwijstaal, het Frans, als een van de structurele 

elementen die aan de basis lag van het Burundese conflict van de jaren 1980 en 1990: 

“It (=education) is at the heart of individual social mobility and family strategies for 

survival. Burundians’ strong attachment to education may be due to political factors as well. 

One of the key ways in which social exclusion was produces and reproduces in pre-war 

Burundi was through highly unequal access to education and especially the type of education 

that matters, namely secondary and tertiary” (Uvin 2009: 86).  

 Om socio-economische redenen konden lang niet alle (vooral Hutu-)kinderen in het 

formele onderwijssysteem terecht. Voor hen had de Kerk een netwerk voor alternatief 

onderwijs uitgewerkt. In 1962 vormde de katholieke kerk de catechismusscholen om tot 

‘Centres d’Education de Base Non Formel’ (Yaga Mukama) (Niyongabo 2005). In deze 

centra kregen duizenden Hutukinderen godsdienstonderricht en leerden ze er lezen en 

schrijven. De scholen kenden een grote toeloop na de slachting van 1972, wanneer vele Hutu 
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ervoor terugdeinsden hun kinderen nog naar officiële scholen te sturen. Het onderwijs 

gebeurde er in het Kirundi.  

 Aan deze toestand dacht Burundi verandering te kunnen brengen door zich in 1990, 

op een conferentie van Jomtien (Thailand), en in 2000, in Dakar, in te schrijven in een 

wereldwijd initiatief van ‘onderwijs voor allen’. Onderwijs voor allen zou het middel zijn om 

de armoede aan te pakken en duurzame ontwikkeling te garanderen. De transitieregering 

aanvaardde een nationaal actieplan voor het onderwijs om de inspanningen op te voeren en 

‘Education pour tous (EPT)’ te versnellen. Bij gebrek aan aandacht en middelen bleef het 

echter bij een initiatief dat alleen op papier was uitgewerkt. Hoe opportuun EPT wel was 

zolang de schooltaal onveranderd bleef, werd niet in vraag gesteld. Ten onrechte meent 

Brock-Utne (z.d.), want : 

“If the child’s major learning problem is linguistic...then all the attention of African policy-

makers and aid from western donors should be devoted to strenghtening the African 

languages of instruction, especially in basic education. The concept ‘education for all’ 

becomes a completely empty concept if the linguistic environment of the basic learners is not 

taken into account “.  

 Het jaar 2000 betekende voor Burundi een scharnierjaar. Er brak voor Burundi een 

tijd aan van maatschappelijke veranderingen. Negentien groepen die deelnamen aan de 

onderhandelingen om een einde te stellen aan de burgeroorlog ondertekenden op 28 augustus 

2000 een document getiteld ‘Accord d’Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi’. 

De tekst van dit Arusha-akkoord bevat een aantal conflictbelemmerende bepalingen. Daarbij 

gaat de aandacht ook naar exclusie gerelateerd aan het onderwijs, maar de taal waarin dit 

onderwijs moet worden verstrekt, wordt niet aangekaart. Evenmin gebeurde dit in Artikel 13 

van de nieuwe grondwet van 18 maart 2005 waarmee het antagonisme tussen Hutu en Tutsi  

de iure werd afgeschaft: 

“Tous les burundais sont égaux en mérite et en dignité. Tous les citoyens jouissent des mêmes 

droits et ont droit à la même protection de la loi. Aucun burundais ne sera exclu de la vie 

sociale, économique ou politique de la nation du fait de sa race, de sa langue, de sa religion, 

de son sexe ou de son origine ethnique”.  

 Bij zijn investituur op 26 augustus 2005 beloofde de nieuw verkozen president 

Nkurunziza gratis toegang voor alle kinderen tot het basisonderwijs (Bulletin Grands-Lacs-

Septembre 2005). Het was een handige politieke zet die de belofte inhield dat vanaf toen de 

sociale exclusie door het onderwijs in Burundi een wending kon nemen. Maar er was geen 

sprake van verandering van de onderwijstaal en dat was nochtans de kern van het probleem 

van de sociale exclusie. Wat wel gebeurde in de daarop volgende jaren was toevoeging van 

een aantal extra taalvakken in het curriculum van het lager onderwijs. 
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 4.3.2 Beknopt overzicht van bestaand werk in verband met de recente situatie voor het 
Kirundi, het Frans, het Swahili en het Engels  
 

 Meertaligheid in Burundi bestaat. Batibo (2005: 71) schrijft in dit verband: 

“Burundi is geographically very small but densely populated, with a population of over six 

million people. Three languages are spoken in the country, of which French is the official 

language and Kirundi the national and nationally dominant language. The only other 

language is Kiswahili, which is used mainly in urban centres as a commercial language. 

There are no records of extent languages”. 

 In zo’n meertalige context vertonen alle talen zelden een gelijkwaardige status. Altijd 

is er één of meerdere talen die dominant zijn, die een groter prestige hebben of meer functies. 

Deze talen kunnen andere talen bedreigen (Wolff  2000:330). Wanneer een taal andere talen 

in een aantal domeinen verdringt, vindt er taalverschuiving plaats (language shift). 

“Language shift results when speakers abondon their languages willingly or under pressure, 

in favour of another language, which then takes over as their means of communication and 

socialisation.” (Batibo 2005: 87). 

 Parallel aan taalverschuiving treedt vaak taalverlies en taalerosie op. Bij taalverlies 

vermindert de vaardigheid van een taalgebruiker in een bepaalde tijd. Er is sprake van 

taalerosie als over de generaties heen de taalbeheering minder wordt. Bij doorgaande 

taalerosie kan tenslotte taaldood optreden: de taal wordt door niemand meer als 

communicatiemiddel gebruikt (Appel 1994: 241). Volgens Batibo (2005: 117) zijn er in 

Burundi geen bedreigde talen en komt ook geen taalerosie voor. Voor een preciezer beeld 

worden vier talen die in Burundi worden gesproken (het Kirundi, het Frans, het Swahili en het 

Engels) uitvoeriger belicht met focus op het laatste decennium.  

4.3.2.1 Het Kirundi 
 

In Burundi waait een nieuwe wind van kirundisatie. Voorvechters van het Kirundi willen niet 

dat het Kirundi een bedreigde taal wordt en onderbouwen hun betoog met talrijke 

argumenten. Nsengiyumva en Ntafatiro (z.d.) bijvoorbeeld moedigen het gebruik van de 

nationale taal aan omdat het Kirundi het medium is dat de ziel en het geweten van het volk en 

de natie omvat. Zo wordt het Kirundi meer gebruikt en beter beheerst dan andere talen in 

Burundi. Voor de meeste Burundezen is het de enige taal voor het sociale leven, voor de 

intraetnische communicatie. Het is de enige taal die gesproken wordt door lagergeschoolden 

en mensen van het platteland. De auteurs stellen vast dat een ‘vreemde’ taal naast het Kirundi 

in Burundi voor discriminatie zorgt. Ze brengen ideeën naar voor om het Kirundi nieuw leven 

in te blazen. Zo kan het Kirundi een renaissance kennen door het meer functies te geven en 

dat niet enkel voor het oog en de stem van het politieke establishment. De nationale taal zou 
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bij alle publieke aangelegenheden, officieel of niet officieel prioritair moeten gebruikt 

worden. Een pleidooi voor meer literair werk opdat de taal beter verankerd zou raken en het 

heropstarten van een ‘Académie rundi’ die instaat voor een corpusplanning rondt de 

verlangens van de kirundisatie-voorstanders af. Ndimurukundo-Kururu (2004) sluit zich bij 

deze visie aan. Zij benadrukt daarbij specifiek de functionele rol van het Kirundi. Op 

economisch vlak dient het als communicatietaal voor de handelsactiviteiten met de 

plaatselijke bevolking en in het nationale leven is het onmisbaar voor de verbetering van de 

levensvoorwaarden van de landelijke bevolking en betekent het dus een belangrijke factor 

voor ontwikkeling.  

 Een Unesco-team maakte een evaluatie van het gebruik van het Kirundi in de 

sectoren landbouw en veeteelt, publieke communicatie, onderwijs, de rechtspraak en 

gezondheidszorg. In tegenstelling tot Ndimurukundo-Kururu stellen de onderzoekers hier vast 

dat het Kirundi in bepaalde sectoren weinig aan bod komt. Ze wijten dit niet aan de ‘armoede’ 

van de taal, maar aan een intellectuele luiheid van de sprekers. De Unesco pleit ervoor om het 

Kirundi te promoten opdat deze taal in Burundi zou dienen als hefboom voor cultuur en 

kennis/wetenschap (Niyonzima 2008).   

 Bigirimana (2008) kadert het herwaarderen van de nationale taal, het Kirundi, bij een 

bewustwording dat het recht om zich verstaanbaar te maken en begrepen te worden in een 

nationale taal een mensenrecht is. Dit is een standpunt dat niet enkel in Burundi, maar in heel 

wat landen van Afrika op dit ogenblik succes kent.  

4.3.2.2 Het Frans  
 

Feiten en gegevens over kennis en gebruik van het Frans in Burundi worden vrijwel 

uitsluitend bezorgd door de Francofonie, die een positief beeld van de aanwezigheid en 

belang van deze taal in Burundi geeft en het belang van deze taal voor het land op het 

voorplan plaatst. Het is moeilijk na te gaan hoeveel sprekers van de Franse taal er precies zijn 

in Burundi. Het gaat om ongeveer 3% van de bevolking die de taal meestal spreekt en goed 

beheerst en 8% die de taal bij gelegenheid spreekt met een basiskennis. Het is dus de taal van 

de elite maar zonder goede verankering bij de bevolking (Ntahonkiriye 2007). 

 Uit het historisch overzicht blijkt dat het Frans in de koloniale periode taal een 

belangrijke plaats en betekenis in de samenleving verwierf. Sindsdien blijft het Frans de 

voornaamste vector voor de kennis en de geprivilegieerde taal voor de wetenschap, de 

moderniteit en de sociale promotie. Het is een taal die doordrong in alle belangrijke sectoren 

van het leven (Ndimurukundo-Kururu 2004). 
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4.3.2.3 Het Swahili  
 

Over het Swahili in Burundi is weinig te vinden. Enkel Belt (2008) geeft een overzicht van 

het gebruik van het Swahili in Burundi en dan nog beperkt tot de hoofdstad Bujumbura. Meer 

informatie is te lezen in een werk van Kishe (2004) over het Swahili en het belang van die 

taal in de regio van de Grote Meren.3 

 De status van het Swahili veranderde in Burundi vele keren. Na de onafhankelijkheid 

van 1962 beschouwden de Burundezen het als een taal die gesproken werd door een 

marginale bevolkingsgroep. Het label ‘Swahili’ had al lang voor de onafhankelijkheid een vrij 

negatieve connotatie omdat de term gelinkt werd aan personen met onbeschaafd gedrag, 

leugenaars, slecht geschoolden, dieven, prostituées ... ongeacht of ze swahilisprekenden 

waren of niet. De swahilicultuur werd gezien als in tegenspraak met de Burundese traditie en 

cultuur (Belt 2008: 47-50). 

 Het Swahili genoot de voorbije jaren een sterke opwaardering. Een eerste reden 

daarvoor is van geopolitieke aard. Alle buurlanden van Burundi (Kongo, Oeganda, Kenia, 

Tanzania) gebruiken Swahili. Als Burundi meer geïntegreerd wil raken in de regio dan moet 

het daar rekening mee houden. Een tweede reden is de daadwerkelijke toetreding van Burundi 

in 2007 tot de EAC (East African Community). Door die toetreding ging Burundi haar 

buitenlandse politiek voor regionale integratie veel meer afstemmen op het Swahilisprekende 

oostelijke deel van Afrika.4 Toen Burundi toetrad tot de EAC heeft het land de verdragen 

aanvaard zoals ze waren, dat wil zeggen, met Engels als werktaal en Swahili als de lingua 

franca. Nu willen Tanzania en Oeganda het Swahili als eerste werktaal promoten. Bij de 

toetreding tot de organisatie werd daarom aan Burundi gevraagd de taal op te waarderen en 

dat is mogelijk via het onderwijs. De toetreding van Burundi tot de EAC zou aldus leiden tot 

het een mutatie in de taaldiversiteit van Burundi en creëerde kansen voor het Swahili. Het 

Swahili werd als taalvak opgenomen in het curriculum van de lagere school vanaf het 

schooljaar 2006-2007 (Belt 2008: 80-81). Cursussen Swahili worden verplicht in alle 

afdelingen van het Département des Langues et Littératures Africaines van de universiteit van 

Bujumbura (Ndimurukundo-Kururu 2004). 

                                                
3 Het Grote Merengebied omvat volgende landen: Burundi, de Democratische Republiek 
Kongo, Rwanda, Kenia, Tanzania, Oeganda.  
4 Het verdrag van de Oost-Afrikaanse Gemeenschap (The East African Community- verder de 
EAC genoemd) werd op 30 november 1999 ondertekend door Kenia, Oeganda en Tanzania 
en trad in werking na de ratificering op 7 juli 2000. Rwanda en Burundi ondertekenden op 18 
juni 2007 een verdrag om toe te treden tot de EAC en werden op 1 juli 2007 formeel 
toegelaten tot dit regionaal samenwerkingsverband. Zo breidde de gemeenschap uit tot vijf 
landen.  
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4.3.2.4 Het Engels 
 

Met zijn reputatie als wereldtaal wordt het Engels momenteel meer en meer beschouwd als 

sleutelspeler bij hedendaagse internationale contacten en voor socio-economische, 

wetenschappelijke en technische vooruitgang. Engels is ook een opkomende taal in Burundi. 

Niet dat kennis van het Engels vroeger totaal ontbrak in Burundi. Sedert de onafhankelijkheid 

(1962) wordt deze taal geleerd in het middelbaar en hoger onderwijs en wordt ze ook gebruikt 

in het domein van de informatie en de internationale handel (Ndimurukundo-Kururu 2004). 

Na de toetreding van Burundi tot de EAC waar de officiële taal het Engels is, kreeg de taal 

meer gewicht voor de contacten met de buurlanden. De regering vond het daarom opportuun 

het Engels vanaf het schooljaar 2006-2007 als vreemde taal op te nemen in het curriculum 

van de lagere school en dit vanaf het eerste leerjaar. 

 Een andere impuls om de kennis van het Engels te vergroten is de aanwezigheid van 

buitenlandse organisaties (onder andere van de VN). De vraag naar vertalers en tolken neemt 

toe met als gevolg ook de vraag naar Engelse lessen buiten het formele schoolsysteem. Dat 

verklaart het toenemend aantal inschrijvingen van studenten bij het Bujumbura English 

Language Centre (Nizonkia 2006) . 

 

In dit hoofdstuk gaf ik een overzicht van de sociolinguïstische evolutie in Burundi. In de 

prekoloniale periode was in Burundi vrijwel uitsluitend het Kirundi gekend. Het Swahili 

sijpelde het gebied binnen via de handel en werd gesproken in de steden en aan het 

Tanganikameer. Het was een tijdlang de communicatiecode voor de realisatie van de 

doeleinden van de kolonisatoren en voor verspreiding van de islam en het christendom. De 

kolonisatie bracht een exogene taal binnen, het Frans. Deze taal ging alle alle formele en 

technische domeinen beheersen. Ze leidde bovendien tot twee groepen in de maatschappij: 

een kleine, elitaire, geschoolde minderheid en de massa die geen Frans beheerste. Sedert een 

decennium dringt het Engels als een nieuwe buitenlandse taal Burundi binnen. Het gebruik 

van de talen gebeurt niet willekeurig. Aan elke taal zijn ideeën en functies verbonden. Het 

laatste decennium is een verschuiving in de taalsituatie merkbaar. Hoe dit in Burundi wordt 

ervaren wordt in het volgend hoofdstuk besproken.   
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HOOFDSTUK V: EEN ANALYSE VAN TAALATTITUDES 
 

“Who becomes bilingual in Africa? The simple answer is, almost everyone who is mobile, 

either in a socio-economic or a geographical sense. While there are monolinguals in Africa, 

the typical person speaks at least one language in addition to his, her first language, and 

persons living in urban areas often speak two or three additional languages” (Myers Scotton 

in Swann 2001: 153). 

 

Dit hoofdstuk bevat een analyse van attitudinele houdingen ten aanzien van vier talen die in 

Burundi voorkomen, namelijk het Kirundi, het Frans, het Swahili en het Engels. Er wordt 

gekeken naar expliciete en impliciete evaluaties over taalgebruik, naar taalideologieën en naar 

de waarden die toegekend worden aan een bepaalde taal of talen. De respondenten werden 

niet rechtstreeks naar hun taalattitude gevraagd maar gaven daar blijk van door hun antwoord 

op de vraag of een taalverschuiving in Burundi bijdraagt tot verzoening en/of tot vrede. 

Daarbij ging ik uit van de assumptie dat de Burundezen zich bewust waren van een 

verandering in de taalsituatie in hun land. Ik liet ook in het midden of de termen ‘verzoening’ 

en ‘vrede’ verzoening of vrede betekenden tussen individuen, etniën of landen. Het was 

opvallend dat de respondenten vragen over het gebruik van talen dikwijls verbonden aan 

onderwijs (gebruik van onderwijstalen, het aanleren van talen in het onderwijs) of aan de 

toetreding van Burundi tot het EAC. Het viel ook op dat de respondenten grote waarde 

hechten aan meertaligheid: dat bleek toen ze alle talen opnoemden die ze kennen, gaande van 

twee tot vijf talen.  

5.1 Het Kirundi  
 

De attitudinele houdingen tegenover het Kirundi worden eerder expliciet dan impliciet 

uitgedrukt. Uit meerdere evaluatieve uitspraken van Burundezen blijkt dat de Burundezen hun 

eigen moedertaal, het Kirundi, positief evalueren, wat resulteert in een positieve integratieve 

attitude. Die attitudinele houding tegenover het Kirundi is heel betekenisvol aangezien dit de 

taal is die alle Burundezen kennen  en waarin de meeste Burundezen exclusief communiceren 

als de lingua franca van Burundi. Expliciete uitspraken stellen de kennis van het Kirundi als 

een wezenlijk onderdeel van én de Burundese identiteit én de persoonlijke identiteit. Hieruit 

blijkt dat identiteiten gevormd kunnen worden op basis van taalgebruik.  

 Volgens Pinxten en Verstraete is identiteit een complex begrip dat vele ladingen dekt. 

Het doet zich voor als een momentopname en is aan verandering onderhevig. Identiteit is 

geen statisch gegeven, maar een dynamische constructie, veranderbaar en veranderend. Een 

identiteit is dus nooit volledig en nooit helemaal stabiel. Pinxten en Verstraete onderscheiden 
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drie niveaus van identiteit: het individu, de groep en de gemeenschap. Individuele identiteit 

betreft de relaties van elke afzonderlijke persoon met zichzelf. Groepsidentiteit wordt bepaald 

door interpersoonlijke relaties en contacten. Gemeenschapsidentiteit spreekt over de relaties 

van individuen en groepen tot grotere verzamelingen mensen die hen in tijd en ruimte 

overschrijden. Het is een abstractere vorm van identiteit waarbij persoonlijke relaties en 

fysieke nabijheid naar de achtergrond verdwijnen. Niet enkel taal speelt een rol te spelen in de 

identiteitsconstructie. Die hoort samen met geschiedenis, religie, afkomst, gezamenlijk 

samenleven in een staatsverband en cultuur –het gehele waarden- en normenpatoon van een 

samenleving- tot een korf van elementen waarmee een identiteit wordt opgebouwd (Pinxten 

en Verstraete 1998: 13-35). Taal wordt gelinkt aan sociale identiteit omdat taal niet zomaar 

een willekeurig instrument voor communicatie is. Talen zelf hebben een sociale betekenis en 

dat zegt iets ‘over de sociale waarde van de talen, de omstandigheden waarin ze gebruikt 

worden en de manier waarop ze gewaardeerd worden’ (Appel 1994: 48). Castells (1997: 55) 

vermeldt dat “language, and particulary a fully developed language, is a fundamental 

attribute of self-recognition, and of the establishment of an invisible national boundary less 

arbitrary and less exclusive than ethnicity”. Taalverlies wordt dan ook ervaren als cultuur en 

identiteitsverlies.  

 Uit de uitspraken van de respondenten blijkt dat het Kirundi de meest prominente 

identiteitsmarkeerder is voor de Burundezen. Ze beschouwen het Kirundi als onmisbaar 

onderdeel van hun sociale identiteit. Dat hangt samen met een positieve integratieve attitude. 

Personen die geen Kirundi kennen worden bestempeld als zijnde “niet van Burundi”, want 

“wij, Burundezen, wij hebben een gemeenschappelijke taal, wij spreken allemaal Kirundi”. 

De trots van de Kirundisprekers op hun taal duidt op een affectieve attitude. De band tussen 

taal, cultuur en identiteit als nauw verwante concepten blijkt uit meer gelijkaardige evaluaties 

als “het Kirundi is de nationale fierheid” of “het is ‘ons land’, ‘ons volk’ en ‘onze taal die 

nergens anders wordt gesproken” of ook nog “het feit dat alle Burundezen het Kirundi 

spreken en allen dezelfde cultuur hebben is de grootste rijkdom van het land”. Dit associeert 

taal met een solidariteitsgevoel en een positieve integratieve attitude (zie: 1.2).  

 Het zijn de kirundisprekers zelf die de waarde van hun taal benadrukken als drager 

van hun cultuur. Lambert (1979: 187) schrijft in dit verband dat etnolinguïstische groepen bij 

wie het behoud van cultuur en tradities erg gevoelig ligt, erg veel belang hechten aan taal. 

Door evaluatieve uitspraken zoals hierboven wordt het Kirundi niet enkel erkend als een taal 

die op basis van integratieve motieven een belangrijke positie bezit. Een uitspraak als “zonder 

kennis van het Kirundi kan je niets doen in het binnenland” stelt dat het Kirundi ook op basis 

van  instrumentele overwegingen een grote betekenis heeft (zie 1.2). Het Kirundi laat onder 

alle omstandigheden efficiënte communicatie onder de Burundezen toe. Dergelijke evaluaties 

sluiten aan bij het inzicht van Batibo dat eentaligen meestal een positieve attitude ten opzichte 
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van de eigen taal bezitten omdat ze hun taal onder andere zien als het lokale 

communicatiemiddel bij uitstek. Het duidt op een integratieve attitude gericht op sociale en 

identitaire factoren die dienen om de interpersoonlijke relaties te versterken (Batibo 2005: 95-

99). Fishman ( geciteerd in Kishe 2004: 125) beaamt: “A common indigenous language in the 

modern nation states (...) makes possible the expression and development of ideas, economic 

targets and cultural identity”.  

 De kennis van het Kirundi is cruciaal in Burundi en evaluatieve uitspraken gaan de 

taalsituatie in Burundi percipiëren als bijzonder. Een academicus aan de universiteit van 

Bujumbura poneert “een land met slechts één taal is uniek”. Deze uiting en andere zoals “wij 

spreken allemaal Kirundi” noemen Potter en Wetherell (1987: 47) een extreme case 

formulation. Met deze extreme uitspraken wordt linguïstische diversiteit in het land 

genegeerd. Dit staat haaks op de verklaring van een Burundees uit Bujumbura die op directe 

wijze op een meertaligheid van de Burundezen wijst met “presque la majorité de la 

population burundaise utilise trois langues et et il y a le kirundi, le français e:t le swahili “.  

Ook dat ‘presque la majorité’ is een geval van overdrijving. Hieruit mag zeker niet 

geconcludeerd worden dat de doorsnee Burundees meertalig is. Het gaat om een individuele 

meertaligheid die vooral, om niet te zeggen uitsluitend, bij de stedelijke bevolking wordt 

vastgesteld. Een aantal evaluatieve uitspraken wijzen erop dat deze Burundese stedelijke 

bevolking positief staat tegenover meertaligheid wegens de instrumentele waarde van een 

multilinguale identiteit waardoor ze zich kan onderscheiden van de personen die enkel het 

Kirundi machtig zijn. Een Burundees uit de hoofdstad geeft een voorbeeld hoe in een 

bepaalde kerkgemeenschap wordt ingespeeld op de aanwezigheid van anderstaligen  

 “ dans les villes, là ou il y a beaucoup de gens, des visiteurs qui viennent de l’étranger on 

essaie de traduire/ euh celui qui enseigne enseigne en kirundi et il y a un autre qui traduit 

dans la langue suivant euh ceux qui sont sur place “.  

Hier plaatst deze man zichzelf en andere ‘tolken’ bij de groep van mensen met een rijk 

linguïstisch repertoire. Deze kirundispreker ziet zijn meertaligheid als een instrument 

waarmee hij zich nuttig kan maken voor zijn kerkgemeenschap. 

 Meerdere Burundezen vertonen een bijzonder affectieve attitudinele houding ten 

overstaan van de kennis en het gebruik van het Kirundi omdat de taal gepercipieerd wordt als 

een index van de Burundese culturele erfenis en er een grote symbolische waarde aan 

toegekend wordt (integratief). Volgens Owino heeft dit gevoel veel te maken met de 

taalattitude van de regerende elite die sedert de onafhankelijkheid het gebruik van een 

vreemde buitenlandse taal favoriseerde (Owino 2002: 29). Die elite stond negatief tegenover 

het gebruik van het Kirundi voor academische of administratieve doeleinden (instrumenteel). 

Een Burundese vrouw, voorstandster van meer en beter gebruik van het Kirundi wijst daarbij 

op een regressie van deze taal sedert 1962. “Het Kirundi is achteruitgegaan sinds de 
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onafhankelijkheid omdat de Burundezen voor hun administratie niet het Kirundi kozen maar 

een buitenlandse taal behielden, namelijk het Frans. Het Frans werd de taal van de elite”. In 

het tweede deel van deze zin wordt de taal beschouwd als een index van sociale ongelijkheid.  

Het duidt aan dat het taalgebruik in Burundi niet homogeen, voor alle sprekers gelijk is. De 

elitegroep gebruikt het Frans waar een hogere sociale waardering mee verbonden is en de 

massa het Kirundi. De identiteit van deze elite wordt onder andere mede geconstrueerd door 

taal. De attitudes ten aanzien van beide talen, het Kirundi en het Frans kunnen in dit geval 

niet los van elkaar gezien worden (zie 5.2).  

 Het attitude-onderzoek wijst erop dat de Burundezen trots zijn op hun eigen taal. Op 

integratief vlak heeft het Kirundi de bovenhand in de gemeenschap. Aanhangers van een 

nieuwe kirundisatiebeweging hechten heel veel belang aan taal. Ze komen op voor een hogere 

waardering van het Kirundi en met een ego-defensieve opstelling stellen ze zich assertief op 

om de rechten van de taal te laten gelden op de hoogste echelons van het nationaal niveau 

(instrumenteel). Ze voeren hun pleidooi op basis van legislatieve overwegingen. Aangezien 

het Kirundi een officiële taal is, zou iedereen het recht moeten hebben deze taal te gebruiken 

in alle officiële domeinen. De overheid functioneert immers nog altijd vrijwel exclusief in het 

Frans. Ze leggen uitdrukkelijk de nadruk op de dominantie van het Frans bij de officiële 

instanties en dat gaat samen met een negatieve attitude. Een Burundees getuigt “ pour la 

justice, normalement dans dans les documents c’est le français...”. Het taalvoorkeurpatroon 

van deze groep die ijvert voor gebruik van het Kirundi in private én publieke domeinen is 

deze van een ‘ingroup preference’.  

 De kirundisatiebeweging boekte succes op bepaalde vlakken zoals blijkt uit het 

gesprek met een blanke respondent op de Belgische ambassade in Bujumbura. “Elke 

parlementaire dialoog gebeurt nu in het Kirundi om contact met de roots te behouden” en 

“sedert 2005 is een project ‘codes et lois’ gestart met als doel alle wetteksten te verzamelen 

en uit het Frans te vertalen in het Kirundi”. Deze neutrale uitspraken duiden enerzijds op een 

verworven meerwaarde voor het Kirundi door een breder gebruik in officiële domeinen, maar 

impliceeert anderzijds de voordurende dominantie van een andere taal. Niet alle punten die de 

kirundisatie heeft gescoord, worden door iedereen positief geëvalueerd. Dat betekent evenwel 

niet dat aan de ervaring van het opdringen van het Kirundi in zekere gevallen daarom een 

negatieve houding tegenover het Kirundi gekoppeld wordt. Zo stelt een Belgische vrouw dat 

kirundisatie soms ‘exclusie’ inhoudt: “ De Burundezen willen hun taal valoriseren. Dat heeft 

tot gevolg dat waar vroeger in vergaderingen Frans werd gesproken, dit nu vervangen wordt 

door het Kirundi en vele zaken nu door ons, blanken, niet meer gevolgd kunnen worden”. In 

face-to-face gesprekken tussen Burundezen opteert men op pragmatische gronden  voor 

Kirundi. Door onvoldoende kennis van het Kirundi kan de Belgische de gesprekken niet meer 
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vatten en voelt ze zich uitgesloten. Dat heeft evenwel geen invloed op haar bereidheid 

Kirundi te spreken.  

 Een Burundese vrouw manifesteert haar hoge waardering voor de rijkdom van de 

eigen taal door vertalingen uit een andere taal naar het Kirundi af te wijzen. Ze voelt 

vertalingen bedreigend voor haar culturele identiteit en toont haar affectieve attitude voor het 

Kirundi wanneer ze zegt:  

“Het best zouden in Burundi alle teksten van eerst af aan in het Kirundi worden geschreven. 

Teksten voor de bevolking eerst in het Frans formuleren en dan vertalen naar het Kirundi, dat 

is verkeerd, want ‘traduire, c’est trahir’. Dat gaat vooral op voor het Kirundi, een taal waar 

elk woord ‘est choisi, pesé’ “. 

Daarbij verwijst ze naar het unieke taaleigen van het Kirundi. Het gaat om betekenisnuances, 

gevoelswaardenverschillen die kunnen leiden tot misverstanden. Het Kirundi is doorspekt met 

spreekwoorden en gezegden die moeilijk voor de vuist weg of correct vertaald kunnen 

worden.  

 

Het Kirundi is hoofdzakelijk gekend als ‘mondelinge’ taal. Een blanke respondente wijst met 

een neutrale evaluatie op de indexicale relatie die bestaat tussen het geschreven Kirundi en 

het geringe prestige van het Kirundi als cultuurtaal. “Voor een betere kennis van het Kirundi 

ontbreekt literatuur, bij gebrek aan schrijvers verschijnen er geen boeken in deze taal”. Het 

tekort aan geschreven werken in het Kirundi wordt hier als verklaring gegeven voor de 

stagnatie van de kennis van de taal en de stagnatie van de taal. Een Burundese wetenschapper 

wijst op de ontoereikende woordenschat van het Kirundi wanneer deze taal gebruikt wordt in 

een wetenschappelijke context “...Des mots techniques sont difficiles à: expliquer en kirundi 

même on on laisse toujours en anglais ou en français”. 

 Om efficiënte communicatie tot stand te brengen gebeurt interferentie waarbij de 

spreker/schrijver enkele vreemde woorden gebruikt. Hier gebeurt code-wisseling. Dit 

fenomeen wordt code-mixing genoemd als het slaat op het vermengen van verschillende talen 

in één zin, code-switching indien het overschakelen naar een andere taal pas na een grenszin 

gebeurt. Code-switching gebeurt gemarkeerd of ongemarkeerd. Met ongemarkeerd wordt de 

verwachte keuze in een bepaalde situatie bedoeld (Myers-Scotton 1990: 32, Swann 2001: 

148-171). Volgens deze wetenschapper ontbreekt het Kirundi instrumentele waarde voor 

moderne terminologie. Dat impliceert de voorkeur voor een exogene taal op bepaalde 

terreinen. Net zoals Bamgbose (in Djité 2008:21) is de respondent ervan overtuigd dat een 

grote wereldtaal nodig is voor toegang tot hoger onderwijs, wetenschap en technologie.   

 Tenslotte valt het op dat meertaligheid niet de regel is in Burundi. Het Kirundi is de 

taal van de massa, de lingua franca van het volk, in de stad en zeker op het platteland, want 

“dans les villages c’était, c’était, c’était nulle personne qui utilise le français, au village on 
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utilise le kirundi”. De dorpsbewoners gebruiken in het dagelijkse leven slechts één taal, het 

Kirundi. Het is de moedertaal van de kinderen. Pas op school worden de jongeren met andere 

talen geconfronteerd.  

 Kirundi is voor alle Burundezen de taal van het persoonlijke, van het intieme, van de 

emoties, getuigt een Vlaamse vrouw “ Verzoening moet in het Kirundi gebeuren, want het 

diepste van een mens kan enkel uitgedrukt worden in de moedertaal. Je moet het kùnnen 

zeggen als het moeilijk is”. De affectieve betrokkenheid bij de nationale taal is per persoon 

verschillend, maar die blijkt bij alle Burundezen in mindere of meerdere mate positief te zijn 

wegens haar integratieve en plaatselijke instrumentele waarde.  

 Sommige Burundezen geven uiting aan een defensieve identiteit en dringen aan op 

een omkadering van de taal opdat enerzijds het Kirundi zich als taal zou kunnen ontwikkelen  

en anderzijds ook de bevolking zich in deze taal zou kunnen ontwikkelen. “ Kinderen leren 

lezen in een taal is prachtig maar ze moeten vervolgens wel nog meer kunnen lezen dan de 

boeken op school”. Op de vraag of veel Burundezen een in het Kirundi opgestelde krant 

lezen, liet een Burundese respondent op een onrechtstreekse manier blijken dat dit een 

vervelende vraag was. Hij duidde met een eufemisme aan dat er weinig kranten gelezen 

worden in Burundi “c’est vraiment délicat parce que les burundi n’aiment pas faire la lecture 

(lacht) ‘il y a peu de gens qui achétent des journaux”. Met de woorden ‘les Burundi n’aiment 

pas faire la lecture’ en zijn lachje onderstreept hij evenwel dat ‘ze houden niet van’ hier 

synoniem kan staan voor ‘ze kunnen niet lezen’. ‘...il y a peu de gens qui achètent des 

journaux’ is een verwijzing naar de armoede waardoor de bevolking niet in staat is kranten te 

kopen. Hier is niet enkel wat gezegd wordt relevant, maar ook der manier waarop. De twee 

elementen, namelijk analfabetisme en armoede bepalen/beperken de krantenpublicaties. Maar  

een blanke stelt “wie het zich kan permitteren koopt zich misschien toch een krant of in het 

Frans of in het Kirundi, want wie wat geld heeft en een tweede taal kent hoort in Burundi tot 

de elite”. Deze anekdote illusteert dat de dominantie door franssprekenden niet gepercipieerd 

wordt als een dominantie door een linguïstische maar door een sociale groep.  

5.2 Het Frans 
 

3% van de Burundezen beroept zich op een meertalige identiteit. Daarmee wordt gesteld dat 

iedere Burundees het Kirundi kent maar slechts 3% van de Burundese bevolking het Frans als 

tweede taal in minder of meerdere mate beheerst (Ntahonkiriye z.d.).  

 Batibo (2005: 97 ) merkt op dat “where speakers become bilingual, there is a 

tendency to develop different attitudes to each of the languages used”. Dat is in Burundi niet 

anders voor de taalobjecten ‘Kirundi’ en ‘Frans’. Wie het Frans beheerst wil dit graag 

benadrukken. Dat valt niet altijd te interpreteren als een uitgesproken positieve attitude 
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tegenover het Frans. Het betreft eerder een trots over de eigen meertalige identiteit. Anderen 

vertonen duidelijk een positieve attitude ten overstaan van het Frans. Ze stellen dat de kennis 

van het Frans een voordeel vormt omdat het een belangrijke taal is voor opwaartse sociale 

mobiliteit. Op die manier beschrijven ze hun taal als kapitaal (zie 4.3.1). Door hun 

weloverwogen taalpreferentie voor het Frans plaatsen ze het Kirundi in een ondergeschikte 

positie en tonen ze aan dat taal nooit neutraal is. Meerdere Burundezen uit de stad en van de 

betere klasse geven toe hun kinderen wegens de instrumentele voordelen van de kennis van 

het Frans bij voorkeur naar een school te sturen waar het Frans het onderwijsmedium is en 

niet het Kirundi. En dat bevestigt wat Owino ( 2002: 30) schrijft:  

“ Having realised the instrumental value of the European languages in managing the affairs 

of the state, and particularly in finding a well paid job, the citizens begin to crave the 

European languages right from day one at school. As long as the European languages serve 

as a status symbol in the continent it is unlikely that their role will be diminished by the 

indigenous African languages”.  

 Er werd al gezegd dat kennis en gebruik van de Franse taal in hoofdzaak een stedelijk 

verschijnsel is. Rurale gebieden komen nauwelijks met deze taal in contact, alleen wanneer ze 

is opgelegd in bepaalde domeinen, zoals het onderwijs of de administratie. Voor de 

geschreven interactie tussen overheid en burger is het analfabetisme uiteraard het grootste 

probleem maar ook de taal op zich is vaak een serieuze hindernis, omdat het Frans de voertaal 

is voor de administratie en in de politiek, en omdat het formele Frans slechts door enkelen 

wordt beheerst. Tweetalige Burundezen gebruiken de twee talen (Kirundi en Frans) in het 

algemeen in verschillende situaties en met een duidelijke functiescheiding. Situationele 

factoren zoals gespreksonderwerp, gesprekspartners en plaats waar het gesprek zich afspeelt 

beïnvloeden de keuze van het taalgebruik. De taalgebruiker kan ook een taal kiezen om de 

situatie te herdefiniëren, bijvoorbeeld van informeel naar meer formeel ( Appel 1994: 274). 

 De tweetalige Burundees is erg flexibel in zijn taalgebruik. Bij mondelinge interactie 

tussen Burundezen die geen Frans spreken en Franssprekende Burundezen wordt gewoonlijk 

overgeschakeld naar het Kirundi.  Allen spreken immers Kirundi. Het Kirundi leidt  bijgevolg 

niet tot conflictsituaties bij face-to-face interacties tussen Burundezen. Dat de Franssprekende 

Burundezen gezichtsverlies vermijden kan herleid worden tot Goffmans face als “the positive 

social value a person effectively claims for himself by the lines others assume he has taken for 

himself during a particular contact” (Goffman 167: 5). De Franssprekende met de H-taal 

neemt op die manier afstand van zijn eigen superioriteit. Wie een positieve attitude aanneemt 

tegenover een tweede taal naast het Kirundi gaat daarom geen negatieve attitude aannemen 

tegenover de nationale taal.  

 Knops stelt dat gesprekspartners die uit zijn op elkaars goedkeuring door 

taalconvergentie in de loop van de interactie hun taalgebruik aan elkaar aanpassen (Knops 
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1987: 57). In Burundi schakelt de Franssprekende Burundees over op de taal van de eentalige 

gesprekspartner, zeker op het platteland waar je zonder kennis van het Kirundi niets kan doen. 

Er is een sterke wil tot taalaccommodatie. In bepaalde situaties waar meertaligheid minder 

efficiënt lijkt gebeurt het dat een Franssprekende bewust overschakelt naar het 

gemeenschappelijk gekende Kirundi. De Franssprekende kan als dominante gesprekspartner 

besluiten of hij dat wil of niet. Door te accommoderen aan de spreker van het Kirundi 

gebruikt hij een probleemoplossende strategie. Tegelijk drukt hij een gevoel van 

samenhorigheid uit met de gesprekspartner. Het gaat om een solidariteitsdimensie. Het duidt 

ook op respect voor de persoon die moeite heeft om het Frans te verstaan (Myers-Scotton 

1988: 151-186). Het gebeurt ook dat een persoon die niet erg vaardig is in het Frans verkiest 

in die taal niet te communiceren. Evaluatieve uitspraken wijzen erop dat de accommodatie 

naar het Kirundi in die situaties als de norm geldt en als vanzelfsprekend wordt beschouwd. 

Hierbij bevestigen de gesprekspartners hun identiteit als authentieke Burundezen. In andere 

gevallen gaat de meertalige een andere identiteit naar voor schuiven, namelijk die van 

‘westerling’. Zo blijkt uit de observaties dat bij een conversatie met een blanke elke 

Burundees, van minister tot modale burger, ervan uit gaat dat elke blanke sowieso Frans 

verstaat. In die situatie is het gebruik van een taal een directe aanwijzing dat de sprekers aan 

een bepaalde taal een bepaald prestige hechten. Dit kadert in de koloniale ideologie van 

hiërarchisering die ook voor de talen geldt. Sommigen willen in dit geval Frans spreken ook 

al zijn ze er niet toe bekwaam en al spreken ze de taal héél slecht. 

 De taalaanpassing kan ook gebeuren om een persoon niet te verplichten te 

participeren in een conversatie die geleid wordt in een taal die ze niet verstaan. In een 

gemengd gezelschap van Burundezen (eentaligen en meertaligen) en blanken wordt constant 

geswitcht tussen Kirundi en Frans. Hierbij wordt Kirundi gebruikt tussen tweetalige en 

eentalige Burundezen tot Frans tussen tweetalige Burundezen onderling en tussen tweetalige 

Burundezen en blanken. Op deze manier worden gesprekspartners bij momenten uit de 

conversatie gesloten of juist bij de conversatie betrokken. Dat gebeurt wanneer men iets 

vertelt dat een derde niet mag horen of omgekeerd als men er hem wil bij betrekken. Der taal 

wordt op die manier gebruikt als discriminatiemiddel of als machtsmiddel of wegens een 

connotatie met de eigen meertalige identiteit en de waarde die hiermee geassocieerd wordt.  

 Bij observaties kon ik vaststellen dat de setting van een mondelinge activiteit een rol 

speelt bij taalkeuze. Op het platteland, maar ook in de steden vinden de christelijke 

kerkdiensten voor de gewone man plaats in het Kirundi (ingroup-preference) (zie 1.2). Voor 

de Franssprekende elite die in de hoofstad Bujumbura de dienst in de kathedraal bijwoont 

gebeuren de gezangen en gebeden afwisselend in het Kirundi en het Frans. Het Frans wordt 

hier gebruikt in associatie met de sociale betekenis van deze taal. De tweetalige Kirundi/Frans 

Burundees gaat met zijn taalkeuze aangeven en markeren bij welke sociale groep of 
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gemeenschap hij wil behoren. De twee talen, Kirundi en Frans worden gebruikt om twee 

groepen te identificeren en te construeren. Op die manier worden eveneens sociale attributen 

aan de ander toegekend op basis van zijn of haar taalgebruik. Het valt op dat hoe hoger 

gekwalificeerd de Burundees, hoe vaker en beter hij het Frans gebruikt. Binnen een bepaalde 

situatie gaan de actoren zich op een bepaalde manier gedragen. Wanneer de Burundees het 

Frans beschouwt als een middel tot sociaal succes dan ontstaat een symbiose waarbij de 

sociale status en taalgebruik op elkaar inwerken en het Frans nog meer aan bod komt.   

  De meeste Franssprekende respondenten uit de stad zijn zeer tevreden dat ze een 

internationale taal kennen die hen bovendien ook nog toegang verleent tot een internationale 

cultuur, de Franse cultuur. Met de uitspraak ‘Burundi heeft nu een ‘culture Française’ als 

product van de kolonisatie’ matigt een respondent het begrip kolonisatie, een begrip dat 

doorgaans een negatieve connotatie heeft. Hij vindt een ‘culture Française’ relevant. Deze 

toegang tot de Franse cultuur beschouwen vele Franssprekende respondenten als 

vanzelfsprekend en het wordt helemaal niet geproblematiseerd. Aan de basis hiervan ligt de 

idee dat Frans een rijkere woordenschat bevat dan Kirundi en bovendien mooier en 

beschaafder is. Deze taalattitude weerspiegelt de machtsverhouding tussen de Kirundisprekers 

en de Franssprekenden.  

 Burundi maakt sedert 1970 deel uit van de Francofonie.5 Wie én het Kirundi én het 

Frans beheerst kent daardoor vaak een dubbele loyaliteit, enerzijds die van Burundees 

tegenover de Burundese maatschappij, anderzijds als lid van de Francofonie tegenover de 

kleinere Franssprekende gemeenschap. Voor de francofielen is het taalvoorkeurpatroon in dit 

geval deze van ‘majority status-ingroup solidarity’ waarbij het Frans voorbehouden blijft voor 

het publieke domein en het Kirundi voor private domeinen en lage functies. Het Frans 

betekent voor hen niet alleen een communicatiemiddel maar ook een instrument voor het 

verspreiden van de Franse cultuur. Ze vertonen daarbij een attitude met een affectieve 

component.  

 De Burundese hoofdstad is de draaischijf voor het contact met de Franse cultuur. 

Momenteel telt het Centre Culturel Français in Bujumbura 2600 leden, in hoofdzaak jonge 

Burundezen. Het lidgeld is duur wat erop wijst dat het een elitaire instelling is. Een 

programma-brochure, opgesteld in het Frans én het Kirundi vermeldt de activiteiten van het 

centrum (concerten, tentoonstellingen, films, debatavonden, taalcursussen). In het gebouw 

bevindt zich ook een mediatheek (26 000 boeken, audiovisuele middelen en een 

internetverbinding) en een cafetaria. Projecten zoals seminaries voor het aanleren van het 

Frans of een schrijfwedstrijd willen deze taal en cultuur publiekelijk aanmoedigen.  

 
                                                
5 Tot de Francofonie behoren Franstalige landen en gemeenschappen die zich inzetten voor 
de Franse taal.  



 44 

 Er gebeurt duidelijk een ernstige inspanning om de Franse taal en cultuur in het land 

bij te sturen en dat niet in het minst na de taalinvasie van het Engels het laatste decennium. 

De Francofonie erkent daarmee een mogelijke bedreiging voor de status van het Frans door 

het Engels. Een Belgische respondent in Bujumbura wijst in die zin op de assertieve houding 

van de Francofonie om het Frans als officiële taal in het interregionale communicatiesysteem 

door te drukken. “De Francofonie schoot wakker en ging lobbyen voor een tweede taal voor 

de werking van de EAC en daarmee bedoelden ze... het Frans. De EAC ging akkoord voor 

een tweede taal en koos als tweede taal... het Swahili.”  

 Burundese voorstanders van de toetreding van hun land tot de EAC worden bruusk 

geconfronteerd met hun beperkte kennis van de Engelse taal. Sommigen onder hen noemen 

het Frans nu een ‘taalbarrière’, een extra handicap voor een goede werking binnen de EAC. 

De vitaliteit van het Frans wordt door hen in vraag gesteld. De Francofonie verdedigt zich 

door te stellen dat de komst van het Engels een vorm van linguïstisch imperialisme betekent 

dat de machtsdimensie van het Frans in Burundi wil verminderen. Volgens haar heeft Burundi 

ongelijk het Engels te promoten, want, zegt ze, de belangrijkste taaltroef voor de Burundezen 

blijft het Frans. De francofonen doen daarbij niet zozeer negatieve uitspraken over de 

insijpeling van het Engels, eerder zullen zij de waarde van het Frans in de verf zetten en een 

uitgesproken positieve attitude van instrumentele aard tegenover het Frans beklemtonen:  

“ici au burundi ce ne sera pas facile que le français eu:h disparaisse/ parce que je dirais que 

90% des éduqués des burundais savent très bien leur français et.. même lorsqu’ils envoient 

des messages/ des lettres/ ils utilisent le français”. 

Ook het feit dat het Engels momenteel nog weinig door de modale Burundees is gekend toont 

volgens een Burundees uit Bujumbura aan dat er momenteel nog geen taalkundige spanning 

bestaat tussen het Frans en het Engels: 

 “et notre chance est qu’il n’y a pas beaucoup de gens ici qui parlent l’anglais/ c’est quelques 

fois les visiteurs qui passent/ même dans les ong ici on utilise le français”.  

 Kennis van het Frans is met een openlijk prestige verbonden, een prestige dat gewicht 

krijgt door publieke domeinen waarin het wordt gebruikt, namelijk de school en het bestuur. 

Zoals uit het sociolinguïstisch overzicht bleek, leeft in Burundi de diepe overtuiging dat men 

zijn kinderen met het oog op hun toekomstmogelijkheden het Frans niet mag onthouden. Een 

meertalige Burundese vrouw bij wie de huistaal het Kirundi is, duidt op haar gehechtheid aan 

de Francofonie door haar kinderen naar een Franse school te studeren: 

“De kinderen van de betere klasse gaan bij voorkeur naar privé-scholen en dan nog het liefst 

naar de Franse school en dat om twee redenen. Ten eerste is het de goedkoopste van de privé-

scholen en ten tweede vertrekken de jongeren met een diploma van deze school gemakkelijk 

naar een universiteit in het buitenland waar de voertaal Frans is. Wie gehecht is aan de 

Francofonie zal zijn kinderen naar het buitenland sturen”. 
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 Het Frans geeft controle over de sociale toekomst. Het is een instrumentele attitude 

gericht op het menselijk kapitaal dat wordt opgedaan door onderwijs. Het betekent een 

economische aanwinst die niet door derden kan worden ontnomen. De geschiedenis toonde 

aan dat er een causale relatie bestaat tussen de instructietaal in het (primair) onderwijs en 

individuele kansen op socio-economische vooruitgang. De elite had/heeft er belang bij dat 

deze ongelijke toestand werd/wordt behouden. Het Frans behoudt in Burundi met een ‘gate-

keeper’-functie haar machtsdimensie. Het Frans volgt een elite-model waarbij 

maatschappelijk slagen de norm is.   

 Volgens Batibo (2005:97) is voor de twee talen, het Kirundi en het Frans, een andere 

rol weggelegd. “The mother tongue will have symbolic values as the language of the cultural 

and ethnic identity but will usually have little or no socio-economic prestige.” Uit het socio-

linguistische overzicht blijkt dit voor het Kirundi te kloppen. Het Frans verwierf een hoog 

sociaal-economisch prestige. De Franse taal is in Burundi een belangrijke factor binnen 

hegemonie en symbolische dominantie want zoals al werd gezegd zijn alle officiële 

documenten zonder uitzondering opgesteld in het Frans en dat karakteriseert het Frans als een 

taal van de formele contacten. Bij schriftelijke interactie wordt een asymmetrische 

machtsrelatie vastgesteld, aangezien 97% van de Burundezen analfabeet is in deze taal. Als 

een respondent voor de taalkennis van het Frans weer geeft dat “90% des éduqués des 

burundais savent très bien leur français” dan blijft het onduidelijk of hij met het werkwoord 

‘savent’ zowel het begrijpen, het schrijven, lezen of het spreken van die taal bedoelt of een 

combinatie van al die vaardigheden. Een blanke ex-schooldirectrice ziet dit genuanceerder. 

Haar evaluatie stelt niet de status van het Frans in vraag, maar wel een correct taalgebruik: 

“De vroegere generatie sprak perfect Frans. Nu is de kennis van het Frans achteruitgegaan, ze 

kunnen niet meer schrijven...” Hier wordt het probleem van geletterdheid naar voren 

geschoven die veelal gebonden is aan een sociaal niveau. Bij het schrijven van een taal 

worden bepaalde normen gehanteerd, bij het spreken wordt dit vaak door de vingers gezien.  

 Op zaterdagmorgen kan de Burundese bevolking via een vraag- en antwoorduurtje 

haar president Nkurunziza interpelleren. Hierbij worden het Kirundi en het Frans en een 

enkele keer ook het Swahili gebuikt. Daarmee bevestigt de president het legitieme gebruik 

van het Frans en geeft hij een officieuze erkenning van het Swahili.  

 Niet bij alle officiële plechtigheden wordt het Frans, nochtans een officiële taal, 

gebruikt. Bij de onafhankelijkheidsviering van Burundi op 1 juli 2009 hield president 

Nkurunzia zijn  toespraak tot het volk uitsluitend in het Kirundi. Daardoor identificeert hij 

zich helemaal met de Kirundisprekende bevolking op basis van integratieve motieven. Dit 

wijst op respect voor de eigen nationale taal en trots op de cultuur. Omdat iedere Burundees 

toegang heeft tot het Kirundi benadeelt de president door deze taalkeuze geen enkele groep 

uit de Burundese samenleving. Niettegenstaande de officiële tweetaligheid van het land en het 
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feit dat de overheid graag Frans gebruikt, ontbrak ook het Frans bij de overige toespraken die 

respectievelijk in het Swahili, het Engels en het Kinyarwanda werden gehouden. De 

respondenten konden daarvoor geen verklaring geven. Toch ontbrak het Frans niet helemaal 

op deze plechtigheid. Borden met Franstalige opschriften meegedragen in de optocht wezen 

op een voorkeur voor en een inburgering van deze taal bij de administratie en het 

instrumentele nut ervan bij hoger opgeleiden.  

  In de steden zijn er meer en meer personen (jongeren én ouderen) die hun kennis van 

het Frans niet louter langs de formele weg verwerven. Het sociolinguistische profiel van de 

buurt laat soms toe dat een persoon Frans leert langs informele én formele weg. Daarvan 

getuigt een man in de hoofdstad: 

“mais comme on est en train de changer en kirundi et il y a des mots que je mets à.. des mots 

français  parce que j’ai appris le français par exemple par moi-même un peu de français à 

l’école.“ 

Deze persoon voelt meertaligheid aan als een vorm van linguïstische rijkdom. Hij is niet 

langer de arme eentalige die enkel het Kirundi beheerst, maar de persoon die zich ook 

verstaanbaar kan maken in het Frans, een taal met een hogere status. De verschillende 

gradaties waarmee ze het Frans beheersen, hangt veelal af van het aantal jaren dat ze school 

liepen. Voor de Burundees blijft op integratief vlak het Kirundi belangrijk. Frans kennen is 

een extra troef. Dat wijst op het additieve karakter van attitudes, een visie die vertrekt van 

complementariteit. Een subtractieve visie op taalattitudes daarentegen stelt dat positieve 

attitudes ten aanzien van een taal een negatieve attitude ten aanzien van de andere impliceert.   

5.3 Het Swahili 
 

Evaluatieve uitspraken die betrekking hebben op het Swahili worden niet zo vaak gegeven.  

Toch zijn er naast neutrale uitspraken meer genuanceerde impliciete en expliciete attitudes 

aan te tonen.  

  Zoals uit (5.1) en (5.2) blijkt is de algemeen ‘aangevoelde’ taalsituatie in Burundi die 

van tweetaligheid met een vrij stabiele rolverdeling tussen de twee officiële talen, het Kirundi 

en het Frans. Daarnaast wordt ook het Swahili door de Burundezen als een derde, ‘gesproken’ 

taal ‘erkend’, een taal waarvan de insijpeling in het land lang geleden gebeurde (zie supra). 

Het is een lingua franca (Samarin 1968: 660-672). Het Swahili speelt een (toenemende) rol, 

maar de taal is niet bedreigend, noch voor het Kirundi, noch voor het Frans.  

 Het Swahili vervult in Burundi meerdere functies en heeft ook voor verschillende 

groepen van sprekers een andere functie. Het Swahili is een taal die door een aantal personen 

gebruikt wordt voor intragroepscommunicatie. Daarbij wordt waarde gehecht aan het gebruik 

van het Swahili in de familie en de directe omgeving. Het spreken van het Swahili kan een 
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extra identiteit betekenen, zowel voor een Burundees als voor een niet-Burundees (voor veel 

Oost-Afrikanen en Aziaten), een identiteit die naast andere identiteiten relevant is. Het 

Swahili heeft geen officiële status, maar het gebruik van deze taal wordt in de publieke ruimte 

sociaal geaccepteerd. Op individueel vlak is geen vuiltje aan de lucht. Het loopt fout wanneer 

er sprake is van collectiviteiten. Dan worden de Swahilisprekenden taalkundig 

gemarginaliseerd, om enkel nog deel uit te maken van een ‘groep’. Dan wordt de 

Swahilispreker niet beoordeeld op wat hij zelf is of op wat hij zegt, maar op de taal die hij 

spreekt. Hier blijkt duidelijk dat een taal een sociale betekenis heeft die verder gaat dan de 

betekenis van woorden en zinnen. Het zegt iets over de sociale waarde van het Swahili, de 

omstandigheden waarin het gebruikt wordt en de manier waarop het gewaardeerd wordt.  

 De respondenten verbinden het gebruik van het Swahili als een instrumenteel element 

met handeltransacties langs het Tanganyikameer en verkoop op de stedelijke markten. “ au 

marché on utilise le swahili et le kirundi et et le français” en “iedere stad heeft een ‘quartier 

Swahili’, met groepen handelaars, moslims en rumoerige mensen uit de stad”. 

Een respondent geeft een neutrale evaluatie van het Swahili, door hem aangewezen als 

verkeerstaal, als een crossborder taal, een taal die in verschillende aangrenzende staten 

gesproken wordt (hier concreet in Kongo en Tanzania) en hij kent het Swahili een 

economische waarde toe: 

 “Mais aussi le swahili est parlé: ici au burundi..et depuis longtemps, depuis son existence.. 

se manifi feste comme une langue commerciale avec l’influence du congo qui est tout proche 

avec: l’influence dans la Tanzanie qui est tout proche euh les burundais euh aiment voyager 

dans le temps dans ces pays pour emme emmener leurs marchandises et avec une influence 

du dudu musulman euh qui qui habitent la ville de bujumbura: et qui aimaient s’intriger dans 

le commerce aussi le swahili s’est manifesté comme leur outil de communication”.  

  Het Swahili geniet geen groot prestige omdat die taal nog steeds geassocieerd wordt 

met weinig geschoolde personen en analfabeten. Een respondent vraagt zich met een zekere 

ironie af  ‘‘Niemand kent een Swahilikrant. Bestaat er wel een?” Het is een taal die in 

Burundi vrij is van etnische associaties maar ze heeft een religieuze connotatie. Ze wordt 

verbonden met de belijders van de islam. Swahili als behorend tot de culturele identiteit van 

de ‘moslims’ wekt diverse attitudes bij de respondenten op. Net als in de koloniale tijd vreest 

men in christelijke kringen nu nog dat de expansie van het Swahili gepaard zou gaan met een 

expansie van de islam of andersom. Het is een sociaal-psychologisch verschijnsel waarbij een 

afkeer voor de moslims gepaard gaat met een negatieve attitude tegenover de taal die zij 

spreken. Een paar katholieke Burundese vrouwelijke respondenten ervaren een expansie van 

het Swahili als bedreigend: 

“In Burundi wonen (ook) véél meer moslims dan men denkt en zij spreken Swahili en dat kan 

ook een doorbraak van het Swahili bevorderen” of “Het hoofd van de CNDD was moslim en 
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verhief sommige islamfeestdagen tot nationale feestdagen. Gebeurt nu niet hetzelfde? Gaat 

men nu niet het Swahili verheffen tot nationale taal?” 

Het gaat niet om taalvervanging, maar om concurrentie door een endoge taal voor de 

bestaande ‘nationale’ taal, het Kirundi. Dat is voor de Burundezen taboe, zoals ook een 

uitbreiding van het aantal ‘officiële‘ talen met de toevoeging van het Swahili als officiële taal 

voor hen ondenkbaar is. Het valt op dat niemand van deze respondenten aangeeft dat niet 

alleen buitenlanders tot de islam behoren maar ook vele Burundezen tot de islam overgaan. 

Voor deze moslims blijft het Kirundi de eerste taal en wordt het Swahili een verworven 

tweede of derde taal. Niet-moslims verbergen dus hun angst voor de expansie van de islam 

door het Swahili in sommige gevallen te demoniseren.   

 In het proces van de maatschappelijke ontwikkelingen bestaat in sub-saharisch Afrika 

de laatste jaren een zekere animositeit voor een opwaardering van het Swahili. Waar tot nu 

toe in de internationale organisaties en in de diplomatie het Frans of het Engels als 

verkeerstalen worden gebruikt, wordt nu een lans gebroken voor het gebruik van het Swahili 

voor intra-Afrikaans verkeer en het Engels of het Frans te kiezen voor intercontinentaal 

verkeer. Djité ziet daarbij het belang in van een endogene taal als crossbordertaal voor de 

ontwikkeling van een regio: 

 “It’s important that people realise that development is possible in local languages., but a lot 

of lobbying is needed. The use of crossborder languages will be very important” (Djité 2004: 

14). 

 Bij de EAC is het Swahili ondertussen al als tweede gebruikstaal ingevoerd en dat is 

een belangrijke troef voor de ontwikkeling van de lidstaten, al hebben niet alle inwoners van 

die landen dit nu al zo begrepen. De modale Burundees ziet met lede ogen de promotie (zij 

spreken liever van opdringing) van het Swahili via het onderwijs gebeuren: 

 “Aujourd’hui on commence à enseigner même le swahili dans les écoles primaires depuis 

leur première année (on a commencé)”. 

 Frequenter zijn de uitspraken die het nut van het Swahili in vraag te stellen en de 

nadruk die de respondenten leggen op de dwang waarmee de taal wordt ingevoerd, impliceert 

een negatieve houding tegenover het Swahili:  

“Waarom is de invoering van het Swahili over het land nodig?”, of ook nog “waarvoor is de 

invoering van het Swahili nodig? Een groot deel van de Burundezen heeft het nooit gesproken 

en komt er ook niet mee in aanraking. Het is een taal waar enkel mensen wegens de handel 

mee in contact komen”. 

 Een aantal respondenten daarentegen tonen een positieve attitude tegenover het 

Swahili en hebben daar een goede reden voor. Een Burundese leraar in een school voor 

Kongolese vluchtelingenkinderen in een wijk van Bujumbura staat vrij positief tegenover het 

Swahili wegens de integratieve werking ervan in zijn school en zijn buurt. In de ‘quartiers 
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populaires ‘ van Bujumbura leren de kinderen langs informele weg Swahili door er met hun  

vriendjes om te gaan. In deze wijken verblijven immers veel kinderen van Swahilisprekende 

Kongolese vluchtelingen. Hij wijst erop dat de kennis van meerdere talen leidt tot 

neutralisering van potentiële (taal)conflicten, want: 

“... la transformation des langues est aussi un bon outil pour arriver à la résolution pacifique 

des conflits pour arriver à une bonne compréhension’,(...)‘c’est une école c’est une école qui 

a été créé pou:r donner une formation scolaire aux enfants réfugiés (...) la plupart des fois en 

provenance de notre pays voisin la rdc eh ces enfants eh auparavant ils étaient tenté de suivre 

la scolarité mais suite à la guerre qui (des fois) persécutait leur pays lors ils ont du quitter le 

pays ou il y avait la guerre pour s’héberger au burundi ou ils ont trouvé une petite acarné 

euh en ce que concerne le langue qu’ils parlaient auparavant ils parlaient la plupart des fois 

le swahili et un peu de français qu’ils ont appris à l’école euh, arrivés ici au burundi c’est le 

(tutoi) des burundi ils ont continué par les mêmes langues notamment le swahili qui est 

presque une langue maternelle chez eux et le français qu’ils ont appris à l’école.. et pour le 

moment comme ils sont en train de d’étudier avec les enfants qui étaient ici sur le territoire 

burundais qui connaissent bien (xx) le kirundi alors ils commencent à s’adapter petit à petit 

pour essayer de parler un peu de kirundi”. 

 Volgens een respondent wijst het invoeren van het Swahili (en het Engels) in het 

lager onderwijs op een positieve attitude van de president om de integratie van gevluchte 

Burundezen bij terugkeer naar het moederland te bevorderen. Op dit ogenblik kunnen in de 

buurlanden opgegroeide Burundese vluchtelingen vrijwillig naar hun thuisland terugkeren. De 

beslissing om die stap effectief te zetten wordt bepaald door de zogenaamde push- en 

pullfactoren (‘duw-‘ en ‘trekfactoren’). Bij de trekfactoren is de situatie in het thuisland 

bepalend. Daarbij hoort de vraag of de kinderen er zullen kunnen naar school gaan want voor 

de kinderen vormt de taal een barrière. In het gastland was de onderwijstaal Engels of 

Swahili, in Burundi is dat Frans en Kirundi. Bij de volwassenen vond er door het verblijf in 

de buitenlandse kampen een taalverschuiving plaats van het Kirundi en van het Frans naar het 

Engels en het Swahili, bij de kinderen gebeurde taalerosie van het Kirundi en taalverlies van 

het Frans. De repatriëring en resettlement van deze vluchtelingen bracht een nieuwe 

taaldynamiek teweeg. Voor de integratie van deze personen is het aanleren van het Swahili 

(en het Engels) aan alle Burundezen een goede zaak.  

 

5.4 Het Engels 
 
De respondenten beperken de meertaligheid van Burundi tot drie talen: het Kirundi, het Frans 

en het Swahili. Ze ontkennen evenwel niet de actuele opmars van een vierde taal, namelijk 
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het Engels. Dit fenomeen manifesteert zich pas het laatste decennium. Bij de Burundezen 

bestaat geen enkele binding met deze taal. Het is geen endogene taal en evenmin een 

overblijfsel uit de koloniale periode. 

 Evaluatieve uitspraken die betrekking hebben op het Engels komen voor. Tegelijk 

kunnen diverse attitudinele houdingen onderscheiden worden. Het Engels blijkt positieve 

associaties te hebben op basis van een indexicale relatie met economische macht. Vrijwel alle 

stedelijke respondenten staan positief ten overstaan van het Engels. Deze positieve attitude 

gaat samen met de positie die de taal inneemt op wereldvlak als taal van sociale mobiliteit, en 

dat wijst op een instrumentele attitude. Alleen extreme aanhangers van de Francofonie nemen 

een andere houding aan. Ze staan redelijk negatief tegenover de expansie van het Engels 

omdat zij -zoals in 5.2 werd vastgesteld- het Engels als een dreiging zien voor de hegemonie 

van het Frans. Bij de oudere generatie van de plattelandsbevolking ontbreekt een attitudinele 

houding tegenover het Engels omdat zij vrijwel niet met deze taal in contact komt en het 

Engels er geen nut heeft noch op instrumenteel noch op integratief gebied.   

 De meeste respondenten zien de proliferatie van het Engels in Burundi hand in hand 

gaan met de toetreding van dit land tot de EAC waarvan het Engels een officiële werktaal is. 

Een respondent op de Belgische ambassade in Bujumbura duidt de opkomst van het Engels 

als volgt : 

“...Burundi heeft de toetreding (tot de EAC) ondertekend maar... de Burundezen konden niet 

lezen wat ze ondertekenden...’ en ‘De kennis van het Engels is nu in Burundi een noodzaak 

geworden. Burundi kreeg zo pas (in 2009) het voorzitterschap van de EAC niet toegewezen 

omdat de politici en de administratie het Engels niet beheersen. Dat was een blaam die ze niet 

meer willen ondergaan. Dus zal een deel van de administratieve klasse sowieso Engels willen 

leren. Er is een aantrekkingseffect, maar het verengelsen is ook een politieke keuze. Het is 

een logische evolutie als de Burundezen geld willen gaan verdienen: ze gaan een taal bijleren 

‘for the money’, ‘faire la vie’ of ook nog ‘wiens brood met eet, diens woord men spreekt’. De 

politieke klasse zal sowieso taalvaardig willen zijn”.  

Bovenvermelde tekst duidt erop dat de politieke elite wil winnen door het aanhalen van de 

geopolitieke banden en daardoor is het leren van het Engels een politieke keuze als instrument 

van politiek opportunisme, om te kunnen functioneren binnen de EAC. Het is tevens een 

‘must’ om het geleden gezichtsverlies sinds hun toetreding te herstellen: 

 “Wil Burundi meedraaien in de EAC dan hebben wij geen andere keuze dan ons aan te 

passen en moeten we Engels leren.”  

 De taalideologie als zou het Engels de taal zijn van de internationale communicatie 

van de internationale gemeenschap leeft momenteel bij leden van de regering en zakenlui. Op 

de wereldmarkt vond een linguïstische waardestijging van het Engels plaats in vergelijking 

met het Frans. De economische elite, diegenen die economisch het sterkst staan, zoeken 
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aansluiting met het Engels voor commerciële efficiëntie. Engels voldoet voor hen aan de 

behoefte van grensoverschrijdende economische samenwerking. Deze economische factor 

bewerkstelligt in deze kringen een positieve instrumentele attitude tegenover het Engels. Het 

gaat zoals al gezegd om een indexicale relatie met economische macht. Een negatieve attitude 

komt niet voor omdat het Engels enkel een functie toegewezen krijgt als internationale taal en 

nog niet voor andere doeleinden (bijvoorbeeld administratie) wordt aangewend. Het Engels 

wordt door de Burundezen geenszins als bedreigend ervaren voor hun culturele identiteit of 

voor de nationale taal, het Kirundi.  

 Het EAC toont zich niet bereid tot taalaccommodatie met de officiële talen gangbaar 

in Burundi maar vraagt Burundi zich te accommoderen aan de officiële talen gebruikt in de 

EAC. De EAC vraagt expliciet om een inspanning te leveren voor het aanleren van het Engels 

(en het Swahili) en daar gaf, volgens een van mijn respondenten, president Nkurunziza 

gevolg aan: 

 “Il existe un discours présidentiel dans lequel il a demandé aux services concernés 

d’instaurer l’enseignement de l’anglais et du swahili dans les programmes des écoles 

primaires du Burundi.” 

De houding van de president wijst erop dat het installeren van het Engels als taalvak gebeurt 

op basis van een kosten/batenanalyse. De Burundezen wegen de kosten van het (aan)leren van 

het Engels af aan de hand van de baten die de kennis van deze taal met zich meebrengt. 

Volgens Deumert (2001: 396) wordt de input daarbij gevormd door de kosten voor de 

opleiding van leraren en hun salarissen en de output onder meer door de kennis van het 

Engels en het vergemakkelijken van de handel alsook toegankelijkheid tot de beste 

publicaties in wetenschap en techniek.  

De beslissing van de president dat alle leerlingen van de lagere school vanaf het eerste 

leerjaar Engels (en Swahili) moeten leren is niet gebaseerd op sociolinguïstische bevindingen, 

maar gebeurde ad hoc. De respondenten ervaren het dan ook niet als als een optie van 

president Nkurunziza en de Burundese regering om meertaligheid bij de bevolking uit te 

breiden wegens een maatschappelijke rol van deze talen, maar om de instrumentele waarde 

die aan bepaalde talen gekoppeld kan worden. 

 Toch is het zo dat de invoer van meerdere nieuwe taalvakken in de curricula niet 

gebaseerd is op een subtractieve meertaligheid maar op een additieve meertaligheid. Het doel 

is niet de vervanging van een reeds gekende taal maar de uitbreiding van het al aanwezige 

taalrepertoire. Dat kan verklaren waarom geen negatieve attitude tegenover het gebruik van 

het Engels wordt gevonden -met de Francofonie als uitzondering- noch tegenover het taalvak 

Engels op zich. De kritieken en protesten rond de dwang van de invoering van het Engels als 

taalvak wijzen hoofdzakelijk naar onderwijskundige problemen, problemen van pedagogische 

en didactische aard. Soms is de implementatie van een bepaalde onderwijsbeleid onmogelijk 
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vanwege het ontbreken van leerkrachten of de geringe taalvaardigheid van de leerkrachten. 

Dat komt omdat er les moet worden gegeven in een taal die daarvoor nooit in het onderwijs 

vertegenwoordigd was. Daardoor is het taalonderwijs vaak niet meer dan het leren van rijtjes 

woorden. Factoren van logistieke aard zoals het tekort aan onderwijsmateriaal en een tekort 

aan boeken liggen daarvan ook aan de basis. Een blanke respondente bijvoorbeeld stelt dat de 

kinderen het leren van meerdere talen tegelijk niet aankunnen en verzwijgt daarbij de 

taalkundige incompetentie van de leraren: 

 “Vier talen (Kirundi, Frans, Swahili, Engels) worden nu verplicht onderricht vanaf het eerste 

leerjaar van de lagere school. Dat kan niet, dat is een utopie. De leerlingen gaan niets kennen 

aan het einde van het lager onderwijs. De leerlingen kunnen wel hun moedertaal spreken 

maar vermengen de andere drie talen. Stel je een vraag in het Frans, dan antwoorden ze in het 

Engels en omgekeerd want ze verstaan niet in welke taal ze spreken”. 

Een Burundees zet dat argument kracht bij door te zeggen dat dit ook de mening is van een 

oudere onderwijzer, een man die wegens zijn leeftijd respect verdient en geloofd mag 

worden. Hier is sprake van een attitudinele transferstrategie waarbij de negatieve houding 

tegenover de invoer van de nieuwe taalvakken in de mond van een ander wordt gelegd.  

“Hier bij ons is het hoofd van de lagere school een man van 57 en hij kan dat niet slikken. Hij 

kreeg geen informatie over het hoe en het waarom van deze vernieuwing. Engels en Swahili 

aanleren vanaf het eerste leerjaar is onredelijk. Wat kan daar daadwerkelijk uit voortkomen? 

Wie zal bovendien in die taal onderwijzen? De oudere generatie kent geen Engels. Dus 

worden er seminaries ingericht die leraren bijwerken tijdens de vakanties. Jongere leraren zijn 

al met het Engels vertrouwd. De kinderen leren enkel een vrij primaire woordenschat: oren, 

hoofd...” . 

 Deze uitingen staan in contrast met genuanceerder evaluatieve houdingen waarbij het 

feit dat iedereen de kans krijgt Engels te leren gezien wordt als een stap in een 

emancipatorisch proces door de instrumentele waarde van meertaligheid:  

“Er zijn voorstanders voor het invoeren van het Engels en het Swahili voor iedereen vanaf het 

eerste leerjaar lager onderwijs. Want meer talen, “même pour les plus pauvres et les plus 

malheureux du pays, ça donne à chacun sa chance” en ‘Wat is de toekomst voor de kinderen 

op het platteland? De dochters gaan mee met hun man. Meer talen leren is nu misschien nog 

niet van praktisch nut maar wel een wissel op de toekomst”.  

Een student maakt eveneens expliciet duidelijk dat het kennis van het Engels nuttig kan zijn 

voor wie op het platteland woont. Hij denkt in termen van verandering: 

“Maar de Burundees moet denken aan de toekomst. Wat is de toekomst voor de kinderen? 

Burundi blijft een landbouwland en door de aangroei van het kinderaantal is er geen toekomst 

meer voor een aantal van hen in de landbouwsector want de percelen kunnen niet eindeloos 
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verdeeld worden. Dus kun je stellen dat het Engels niet van onmiddellijk nut is maar past in 

een visie op de toekomst.”  

 Een respondente bevestigt de meerwaardefactor van de kennis van het Engels maar 

waarschuwt tegelijk dat dit een gevaar inhoudt. Kennis van het Engels kan volgens haar 

leiden tot een verhoogde status met als gevolg een veranderende machtsdimensie aan de top 

van de Burundese maatschappij:  

“Nu zijn de problemen tussen Hutu en Tutsi getemperd maar er zullen zich binnenkort andere 

problemen voordoen. Nu zijn er in Burundi 4 miljoen kinderen tussen 0 en 15 jaar. Deze 

zullen binnen 15 à 20 jaar een groep uitmaken van malcontenten omdat ze geen werk vinden 

en er zullen zeker heel veel werkloze gediplomeerden bijkomen. Er zal een tegenstelling 

komen tussen een grote groep arme Hutu en Tutsi tegenover een handvol rijke Hutu en Tutsi. 

En door talen te leren kunnen ze misschien werk vinden, uitwijken naar Engelstalige 

gebieden. Het geeft meer kans op slagen in de toekomst, weg uit de armoede (...). De Hutu 

willen opwaardering van het Kirundi en de Tutsi houden het bij de Francofonie. Nu komt er 

een verandering. Het wordt een situatie van wie aan de bak wil komen dit zal het moeten doen 

met Frans en Engels en dat wordt de ‘rijkere ‘ groep, de ‘armen’ zullen het doen met Kirundi 

en Swahili... in elk geval de Francofonie zal in de hoek worden gedrumd en zal zich moeten 

weren”.  

 Een respondent uit de academische wereld beschouwt het Engels als bron van kennis 

en bron van informatie: 

“Er bestaat aan deze universiteit (Bujumbura) een faculteit ‘Lettres et sciences humaines’ 

waarin het Engels wordt gedoceerd. Het Engels zou echter geïntroduceerd moeten worden 

aan alle faculteiten voor het ‘onderzoek’. Dat zou betekenen dat ook alle professoren Engels 

moeten kennen want nu lang niet het geval is. Dus Engels zou gekend moeten zijn voor de 

wetenschap, voor het onderzoek, en als intellectuele verworvenheid... “. 

Dit inzicht en de positieve attitude wegens de instrumentele waarde van het Engels wordt 

door anderen gedeeld: 

“Engels is de taal van de wetenschap en de technologie en moet dan ook in het hoger 

onderwijs als een medium voor het onderwijs kunnen worden. Zo kunnen de studenten en de 

andere Burundezen natuurlijk ook directe toegang krijgen tot de kennis van de modernisatie’ 

of  ‘Ook is de kennis van het Engels handig voor het gebruik van de nieuwe media, zoals het 

internet”. 

 De oorzaken van attitudinele veranderingen gaan niet louter om veranderingen in de 

sociale context maar omvatten ook veranderingen op gebied van individuele ervaringen. Bij 

de stedelijke bevolking van Burundi De oorzaken van attitudinele veranderingen gaan niet 

louter om veranderingen in de sociale context maar omvatten ook veranderingen op gebied 

van individuele ervaringen. Bij de stedelijke bevolking van Burundi en zeker in de hoofdstad 
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Bujumbura ontwikkelt zich een nieuwe mentaliteit. Veel jongeren koesteren niet langer de 

illusie dat het Frans de enige wereldtaal is. Ze tonen een positieve attitude ten overstaan van 

het Engels omdat zij zich bewust zijn van de beperkingen op de arbeidsmarkt waar 

momenteel kennis van het Frans geen betere toegang toe verleent. De Burundese 

respondenten beseffen dat ze extra inspanningen moeten doen om openingen te creëren willen 

ze vooruit komen. Ze zijn overtuigd van het utilitaire van de kennis van het Engels en willen 

deze taal leren. Ze wijzen het Engels naast het Frans een ‘gate-keeper’ functie toe. Kennis van 

het Engels wordt een extra noodzakelijke voorwaarde tot prestigieuze en goedbetaalde 

beroepen zowel in Burundi als in het buitenland. De respondenten-jongeren ervaren de 

Engelse taal als een must voor Burundi in het kader van de mondialisering en globalisering. 

Het Engels moet aangeleerd worden als een ‘global’ medium door de internationale positie 

die het inneemt als taal van sociale mobiliteit. Het is noodzakelijk, als een ‘ouverture’, een 

ontsluiting naar het buitenland toe. Talenkennis is een van de troeven om zich open te stellen 

voor de wereld en deel te nemen aan kosmopolitisme. De Burundezen zijn gebaat met het 

kunnen lezen, schrijven en begrijpen van het Engels. Meer talen leren is een wissel op de 

toekomst. Het biedt kans op meer werk.  

 Het verwerven van een taal vereist een speciale scholing. De respondenten-jongeren 

die studeren vertonen een positieve attitude tegenover het Engels. Door de relatie tussen 

gedrag en attitude kan men er daarbij van uitgaan dat zij geneigd zijn deze taal te leren. Wie 

positief staat tegenover het aanleren van een taal gaat dit ook gemakkelijk doen (Gardner 

1982: 132). Het feit dat de studerende jeugd de kennis van het Engels ambieert, is een grote 

troef voor de expansie van het Engels in de toekomst. Deze attitude gaat de realiteit mee 

construeren van meer Engels in Burundi. Deze drang tot kennis van het Engels verklaart ook 

de toename de laatste jaren van taalcursussen en privaat ingerichte lessen in het Engels 

(Nizonkiza 2006). Vele Burundezen leren Engels door de ‘praktijk’, door ontmoeting met 

andere Engelssprekenden en via de televisie, niet door scholing. Op de Burundese televisie 

worden uitzendingen gebracht in het Engels, inclusief 15 minuten nieuws en Engelse lessen 

voor wie zich de taal wil eigen maken.  

 

In dit hoofdstuk maakte ik een analyse van taalattitudes. Hierbij werd onderzocht hoe de 

verschuiving in de taalsituatie in Burundi wordt ervaren. De talen die daarbij aan bod 

kwamen waren het Kirundi, het Frans, het Swahili en het Engels.  
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HOOFDSTUK VI: BESLUIT 
 

Er werd een onderzoek uitgevoerd naar de taalsituatie in Burundi. Dit onderzoek gebeurde 

aan de hand van literatuurstudie en een taalattitudinele analyse. Op basis van een 

dataverzameling in Burundi richt de onderzoeksvraag zich op de attitudinele houdingen ten 

aanzien van het Kirundi, het Frans, het Swahili en het Engels.  

 Wie het accent legt op de dominante positie van het Kirundi in het land, zou de 

Burundese gemeenschap ‘eentalig’ kunnen noemen. Er komt in Burundi evenwel een geringe 

graad van individuele meertaligheid voor die momenteel toeneemt. Talen zoals het Frans en 

het Swahili vonden ingang tijdens de koloniale periode. De proliferatie van het Engels dateert 

van recentere datum door de toetreding van Burundi tot de EAC en de taalideologie van het 

belang van het Engels als wereldtaal.  

 Kirundisprekers beschouwen, vanuit een positieve attitude, hun taal als een belangrijk 

kenmerk van de Burundese identiteit. Taal speelt in het land geen rol als etnisch 

identificatiecriterium. Het Kirundi is een essentieel element voor de communicatie want alle 

Burundese spreken Kirundi, het is een taal waar ze affectief mee verbonden zijn.  

 De Burundezen aanvaarden het Frans op basis van zijn instrumentele waarde, maar 

kennen er geen integratieve waarde aan toe. De eentalige Burundezen beschouwen het Frans 

nog vaak, vanuit een negatieve attitude, als een instrument van uitsluiting. De Franssprekende 

Burundezen daarentegen beschouwen het Frans als een indicator van status en van macht. 

Door de kennis van het Frans beheersen ze het onderwijs, de sociale promotie, het politieke 

gebeuren via parlement en rechtbanken en de persinformatie. Ze hechten veel waarde aan hun 

meertaligheid waar het spreken van het Frans een uiting van is, maar betonen een wil tot 

accommodatie met anderstaligen om conflictsituaties te vermijden en doen dit door middel 

van codeswitching. De aanhangers van de Francofonie beschouwen het opkomen van het 

Engels als een factor die de status van het Frans in Burundi bedreigt. Het Frans is 

hoofdzakelijk een stedelijk verschijnsel, gesproken door een elite.  

 De attitudinele houdingen van de Burundezen ten aanzien van het Swahili duiden op 

de plaats die deze taal inneemt in de samenleving en de daarbij veranderende 

identiteitsposities. Er bestaan twee tegengestelde houdingen naast elkaar waarvan de ene 

positieve gevoelens uitlokt (de instrumentele) en de andere negatieve (indexicale relatie met 

islam). Er valt een communicatief aspect te bekennen, maar geen affectief aspect. Het 

Swahili wordt veelal geleerd door contact en wordt spontaan verworven op jonge leeftijd. Het 

heeft een integratieve waarde voor accommodatie met Swahilisprekende terugkerende 

Burundezen uit buitenlandse kampen en met Swahilisprekende vluchtelingen uit naburige 

landen naar Burundi.   
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 Een minderheid van Burundezen vertoont een taalattitude ten aanzien van het Engels. 

De doorbraak van het Engels vond in het laatste decennium plaats. Op het platteland is de taal 

niet gekend en wordt ze dus niet ervaren. In de stad zijn de houdingen positief (behalve door 

de Francofonie) wegens het communicatief aspect van een wereldtaal als troef voor de 

toekomst, met een woordenschat met moderne noties voor wetenschap en technologie 

(functioneel element). De houdingen zijn eveneens positief wegens de indexicale relatie met 

de regionale economie (instrumentele verklaringsgrond). Evenmin als voor het Frans en het 

Swahili is hier een affectief aspect te vinden, maar de integratieve waarde heeft dezelfde 

functionele bedoeling als het Swahili. Uit observaties blijkt de jeugd de voorhoede te vormen 

voor het leren van het Engels.  

 In verband met meertaligheid in het algemeen valt uit het onderzoek de tegenstelling 

stad/platteland te signaleren. In de steden ligt het gebruik van het Frans , het Swahili en het 

Engels hoger dan op het platteland waar vrijwel uitsluitend het Kirundi wordt gesproken. Ook 

de factor leeftijd speelt een rol. Jongeren staan positiever tegenover meertaligheid dan 

ouderen. Ze gebruiken het Frans, het Swahili en het Engels veelvuldiger en in diverser 

omstandigheden. Over het algemeen wordt in een context van solidariteit het Kirundi  

gebruikt, terwijl in formelere situaties waar sociaal prestige of macht op het spel staan meer 

Frans of Engels aan bod komen. Sociale identiteiten worden geherdefinieerd door 

meertaligheid.  

 Naar de toekomst toe lijkt een surveyonderzoek waarbij gepeild wordt naar de 

attitudinele houdingen van de Burundezen ten aanzien van de in dit onderzoek besproken 

talen zeer nuttig. Door de attitudinele houdingen van de respondenten werd een interessant 

beeld verkregen van hoe de taalsituatie op dit moment in Burundi is. Het zou opportuun zijn 

dit onderzoek binnen een aantal jaren te hernemen. Aangezien Burundi momenteel een 

versnelde economisch-sociale evolutie doormaakt, breekt een periode aan waarin de 

attitudinele houdingen ten overstaan van het Kirundi, het Frans, het Swahili en het Engels 

sterk kunnen verschillen van de huidige. 
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 BIJLAGE 1: TRANSCRIPTIECONVENTIES GUMPERZ 
 
Bron: D'hondt, S. 2010. Syllabus Inleiding tot de taalkundige antropologie en veldwerk. Gent: 

UG. 

 

tekst/    kleine daling in pitch (‘er is nog meer op komst’) 

tekst //    sterke daling in pitch, finale stop 

tekst,    kleine stijging in pitch 

tekst?     sterke stijging in pitch, vaak geässocieerd met vraag 

 

*tekst    accent 

te::kst    verlenging van een klinker (het aantal dubbelpunt-tekens 

    geeft intuïtief aan hoe lang deze duurt) 

 

((snel)) tekst tekst))  geeft te kennen dat het door dubbele haakjes 

((langzaam)) tekst tekst)) omsloten fragment (‘tekst tekst’) sneller, luider,  

((luid)) tekst tekst))  langzamer, enz. is dan de nabije omgeving 

((stil)) tekst tekst)) 

 

..    pauze korter dan .5 seconden 

...    pauze langer dan .5 seconden 

 

==tekst tekst   geeft te kennen dat de uiting in kwestie zonder pauze aan de  

    vorige uiting gekoppeld werd (‘latching’) 

teks[t tekst]   overlappende spraak tussen verschillende sprekers 

       [tekst t]ekst 

 

(tekst)    moeilijk transcribeerbaar segment, ‘reasonable guess’ 

(xxx)    onverstaanbaar segment (het aantal ‘x’en stemt overeen 

    met het aantal lettergrepen 
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BIJLAGE 2: GESPREKKEN EN OBSERVATIES 

Gesprekken 
 

Gesprek 1: met Nicolas op 20 juni 2009. 

 

Nicolas is een Burundese man die verantwoordelijk is voor de bouw van een aantal huizen 

voor Twa en inheemse vluchtelingen nabij de hoofdstad Bujumbura. Hij spreekt Kirundi, 

Frans, Swahili en een beetje Engels.  

 
A=ondervrager B= Nicolas, de respondent.  
 
01 A. je fais mon mémoire/ eh sur la mutation des langues 
02 en burundi//eh je veux voir si la mutation c’est un  
03 instrument de conciliation ou de développement//  
04 donc.. eh.. comment est la situation cette année ci  
05 pour eh le ((snel) kirundi le swahili le français et  
06 l’anglais))  
07 ... 
08 B. Comme vous dites moi je je vois bien que (xx) est  
09 très intéressante eu:h normalement eh le language,  
10 le language est l’abri de l’être .. donc ç’est ça  
11 c’est euh  ça c’est euh sûrement un élément très 
12 important pour la communication, c’est aussi eh un  
13 élément eh très important pour la réconciliation/  
14 parce qu’on doit utiliser la la langue et pour eh pour 
15 le  burundi euh nous utilisons eh presque .. presque  
16 la majorité de la population burundaise utilise trois 
17 langues et et il il y a le kirundi, le français e:t le  
18 swahili/ c’est aujourd’hui ils commencent à étudier 
19 l’anglais parce que .. nous sommes entrés dans la:  
20 communauté est africaine où eh où eh la population   
21 avait aussi ... d’utiliser à l’anglais pour échan  
22 échanger pour pour aussi faire ses business// 
23 A. bon* et alors eh.. à l’école, on apprend déjà ces  
24 ces langues là* .. ces 4 langues? 
25 B. ou:i à: l’école on a commencé à étudier eh  
26 normalement avant on avait commencé à étudier le 
27 kirundi et le français et aujourd’hui on a aussi 
28 ajouté le swahili et eh l’anglais/ 
29 A. heuheum/ 
30 B. oui 
31 A. et au au marché? 
32 B. au marché on utilise le swahili et le kirundi et et 
33 le français. 
34 A.et dans le nord du pays alors? 
35 B.au nord du pays on utilise: le kirundi presque la  
36 majorité utilise le kirundi e:t le français// 
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37 A. donc, dans les villages eh les gens qui sont plus 
38 vieux ils: connaissent le français aussi? 
39 B. dans les villages 
40 A.oui 
41 B. c’était, c’était, c’était (( snel)nulle personne 
42 qui utilise le français)) 
43 A. oui 
44 B. oui 
45 A. et dans les dans les églises, on o:n ne fait pas 
46 les messes en latin par exemple? 
47 B. vous voyez c’est dans les églises presque la 
48 majorité ce ce sont des paysans 
49 A.oui 
50 B. ils utilisent le kirundi seulement  
51 A. eh le kirundi seulement 
52 B. oui 
53 A. et dans les médias? 
54 B.dans les médias on utilise presque tous toutes les  
55 langues  
56 A.toutes* les langues/ les 4? 
57 B. oui les 4.. parce qu’il y a il y a les émissions 
58 qu’on utilise en français soit en  kirundi soit aussi 
59 en  anglais oui/  
60 A. et eh.. pour les journaux alors? 
61 B. les journaux eh: voyez pour les journaux c’est  
62 c’est vraiment délicat parce que les burundi n’aiment 
63 pas faire la lecture (lacht) (xxx)  
64 il y a peu de gens  
65 A. euhm  
66 B.eh qui qui achètent  
67 A. euhm  
68 B. des journaux 
69 A. euhm* 
70 B. donc il y a des journaux en français et en 
71 kirundi 
72 A. euhm 
73 B. oui 
74 A.euh est-ce-qu’on a déjà fait des études à ce sujet  
75 euh:  sur les langues, sur l’emploi des langues, et  
76 eh:  la mutation des langues? 
77 B. moi je pense que non/ pense que non/, peut 
78 être((snel)) on peut chercher on peut chercher)) 
79 A. on peut chercher 
80 B. oui ((snel))je n’ai pas d’idée je n’ai pas d’idée)) 
81 A. oui eh et quelle langue est-ce qu’on emploie euh: 
82 pour la justice euh .. et pour les lois? 
83 B. pour la justice, normalement dans dans les  
84 documents c’est le français .. mais si eh si on siège  
85 A. oui 
86 on utilise le kirundi .. oui. 
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87 A. oui/ et pour les lois? les lois sont déjà traduits 
88 en kirundi? 
89 B. pas encore 
90 A. non 
91 B. toujours en français 
92 A. toujours* en français 
93 B. oui 
94 A. et qu’est-ce que vous pensez euh.. euh pour les  
95 élections de: l’année prochaine, est-ce qu’on peut, 
96 est ce qu’on peut avoir des billets bilingues? comme  
97 les paysans enfin ne comprennent quand même rien sur  
98 les élections quand c’est seulement sûr en français// 
99 B. no:rmalement on a proposé plus(onverstaanbaar) dans 
100 les médias que les lois sont se traduisent se  
101 traduisent en: kirundi, mais on n’a pas encore  (...) 
102 qu’on va  le  faire mais .. on on fait toujours des  
103 ....  
104 A. euh 
105 B. au gouvernement pour qu’on le fasse 
106 A. euh  
107 B. étant que membre de l’aslb// 
 108 A.eeheh est-ce que (hoest) l’emploi de l’anglais ou  
 109 l’emploi eh de plusieurs langues ((snel))ça ça)) ne 
 110 crée pas une elite comme le français euh créait une  
 111 élite euh avant? maintenant eh .. quand on connaît  
 112 plusieurs langues/ est-ce que ça ne crée pas une    
 113 élite aussi? 
 114 B. eum:  oui* voyez les plusieurs langues (sont)nous          
 115 sommes sont nécessaires parce que vous  voyez il y a  
 116 des des gens d’abord qui sont qui sont .. des  
 117 réfugiés qui étaient dans plusieurs pays euh*  
 118 A. oui 
 119 B. qui ont qui ne connaissent même pas bien ce qu’on 
 120 enseigne au kirundi.. qui parlent l’anglais et le  
 121 swahili lors c’est bien qu’on .. c’est bien aussi  
 122 qu’on fait le mixage/ qu’on utilise plusieurs  
 123 langues/ ça fait ça fait nous aider pour la la 
 124 réconciliation//  
 125 A. et euh:  ça aide à développer le pays aussi? 
 126 B. oui ça aide ça aide à développer le pays parce que 
 127 .. comme je viens .. je venais de le dire .. on: a  
 128 déjà entré dans la communauté est africaine, c’est à 
 129 dire, que (si on ne sait pas) l’anglais ce serait un 
 130 grand problème d’aller acheter quelque chose .. en  
 131 ouganda/ au  kénia  ou en tanzanie// c’est bien  
 132 A. oui 
 133 B. alors que les langues .. soient bien connues//  
 134 A.et euh: est-ce qu’on a la chance de trouver .. 
 135 d’emploi .. quand on connaît plusieurs langues? 
 136 B. ((snel))Oui oui oui oui)) il y a  la chance il y a  
 137 la chance de d’avoir de .. l’emploi  



 73 

138 A. ehehm  
139 B. oui 
140 A. euh maintenant je dois je dois encore demander  
141 quelque chose  comme eh/ il y a  des: gens qui  
142 parlent le swahili ici à bu bujumbura/ qui parlent le 
143 kirundi/ qui parlent le français/ ou quand on 
144 cherche eh: un  une rue eh .. les les noms sont déjà 
145 affichés en français ou et ou seulement en kirundi?  
146 ou seulement ((snel))je ne sais pas quoi)) 
147 B. normalement  c’est les pancartes  
148 A. oui  
149 B. eh avant les pancartes de publicité et tout ça 
150 A. oui 
151 B. avant  
152 A. oui  
153 B. avant c’était juste en kirundi 
154 A. euheuh  
155 B. pour le moment on a commencé à en faire en  
156 kirundi, en français et en anglais on a commencé 
157 A. ah  
158 B. mais ce n’est pas dans plusieurs rues/ c’est juste 
159 si on est entré dans les dans les pays voisins 
160 A. donc les pancartes étaient d’abord* en kirundi 
161 B. en kirundi puis on a changé//  
162 A. après* on a changé 
163 B. oui 
164 A. moi je pensais que c’était d’abord en français..  
165 et puis qu’on avait changé non* c’était en kirundi// 
166 B. oui 
167 A. et eh: est-ce que vous: faites de temps en temps  
168 du code-switching-  comme on dit quand on parle à 
169 quelqu’un qu’on commence en français et puis eh: vous 
170 voyez un ami vous continuez en kirundi vous vous 
171 voyez un autre eh: vous parlez en swahili, et puis  
172 encore une fois en français? tout ça.. ça se passe? 
173 B. normalement ici au burundi eh il arrive que ..  
174 vous voyez nous sommes entré d’abord d’emplacer  
175 plusieurs langues 
176 A. oui 
177 B. mais comme on est en train de changer en kirundi  
178 et il y a des mots que je mets à .. des mots français  
179 parce que j’ai appris le français par exemple par 
180 moi-même 
181 A.euhm 
182 B.un peu de français à l’école ..  et il arrive quand  
183 je parle le kirundi je mets aussi également le 
184 français alors qu’on était en train de causer en  
185 kirundi// 
186 A. euhm 
187 B. donc ça se fait qu’on .. qu’on qu’on mixe 
188 A. oui 
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189 B. les mots en: plusieurs langues// 
190 A. oui oui  c’est plutôt parce que .. en kirundi ces  
191 mots n’existent pas encore? 
192 B.((snel)) oui oui oui oui)) 
193 A. les mots modernes? Comme ça pour eh, pour eh par  
194 exemple pour la télévision  pour et tout ça ces mots  
195 n’existent pas encore en kirundi? 
196 B. la télévision ça existe en kirundi 
197 A. oui mais  
198 B. il ya des mots par exemple 
199 A. pour expliquer eh: des mots techniques 
200 B. oui 
201 A. c’est ça 
202 B. ((snel))oui oui oui)) Des mots techniques sont 
203 difficiles à:  expliquer en kirundi même on on laisse  
204 toujours en anglais ou en français.   

  
 

Gesprek 2: met Juvenal op 20 juni 2009. 

 

Juvenal is een Burundees, leraar aan een school in Buyenzi (Bujumbura) en geeft les aan 

kinderen van Congolese vluchtelingen. Hij spreekt Kirundi, Frans, Swahili en verstaat wat 

Engels.  

 
A= ondervrager B= respondent, Juvenal   

 
01 A.  bonjour juvenal// 
02 B.  bonjour madame//*- 
03 A. eh, je fais mon mémoire sur la mutation des langues 
04 ici en burundi// donc eh, est-ce-que vous vous pouvez 
05 dire quelque chose euh si ... ce cette mutation est un 
06 instrument de la réconciliation ou du développement? 
07 B. oui, merci de me donner la parole// je pense comme 
08 vous (être) en train  d’aborder dans le même sens .. 
09 moi aussi j’apporte  dans le même sens  que: vous  
10 venait de me relater// oui, la transformation des  
11 langues .. est un outil pour arriver à une sorte de  
12 réconciliation// voyez que euh dans nos jours euh euh  
13 tout le pays presque la majorité des pays .. ont  
14 franchi (xx) conflit lié au perceptions, lié au guerre  
15 les autres (xxxx) pas à se répercuter// alors voyez 
16 que, lorsque  un pays ou bien un  autre pays est en  
17 danger c’est à dire s’il y a des perceptions entre .. 
18 les personnes qui habitent dans le pays il y a la ou  
19 les gens qui quittent le pays ou il y a des problèmes 
20 pour aller dans un pays un peu pai paisible// alors 
21 vous pouvez vou:s réfugier ou ou bien même eh prendre 
22 refuge dans un pays ou on ne parle pas la même langue 
23 que vous alors il arrivait donc que vous devrais vous  
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24 adapter à y mettre sur une même zone tout en apprenant 
25 la langue étrangère que vous venais de trouver dans le 
26 pays ou vous êtes réfugié// alors/ si on gessit la  
27 transformation des langues .. c’est à dire que si on  
28 intronise une langue étrangère dans un pays quelconque 
29 .. cela aussi ça entre dans une sorte de résolution de 
30 bascule de compris .. car .. si il y a les gens qui ne 
31 parlaient pas auparavant eu:h le la même langue et que 
32 pour le moment ils ont appris des langues différentes 
33 alors comme ça ils vont s’entendre alors  comme ça 
34 lorsque nous parlons la même langue il est très facile  
35 de nous entendre sur des problèmes euh qui existaient 
36 entre nous et de trouver des solutions intermédiaires 
37 parce que nous euh nous comprenons très bien// raison  
38 pour laquelle moi je vois que .. la transformation des 
39 langues est aussi un bon outil pour arriver à la  
40 résolution pacifique des conflits/ pour arriver à une 
41 bonne compréhension// c’est ce que je peux dire// 
42  A. et à l’école/ comme vous êtes instituteur euh eu:h 
43  les .. vous savez que les enfants il:s connaissent 
44  déjà quelque chose ou eh il faut instruire ces langues 
45  euh dès la première année ou bien en secondaire ou 
46  quoi... pour connaître les langues alors quand ils 
47  sont adultes quand même// 
48 B. je réponds  aussi// moi je réponds au titre 
49 d’instituteur 
50 A. eueuhm 
51 B. et responsable (aussi) à l’école  de la vision//  
52 d’emblée je ne manque pas à informer à qui de droit   
53 que .. cette école/ c’est une école c’est une école  
54 qui a été créé pou:r donner une formation scolaire  
55 aux enfant réfugiés 
56 A. euhm 
57 B. la plupart des fois en provenance de notre pays  
58 voisin/ la rdc// eh ces enfants/ eh  auparavant ils  
59 étaient tenté  de suivre la scolarité mais suite à  
60 la guerre qui (des fois)  persécutait leur pays/  
61 lors ils ont du quitter le pays ou il y avait la  
62 guerre pour s’héberger au burundi  ou ils ont trouvé  
63 une petite acarné euh en ce que concerne le langue  
64 qu’ils parlaient auparavant/ ils parlaient la  
65 plupart des fois  le swahili et un peu de français  
66 qu’ils ont appris à l’école// euh, arrivés ici au 
67 burundi c’est le (tutoi) des burundi ils ont  
68 continué par les mêmes langues/ notamment le swahili  
69 qui est presque une langue maternelle chez eux 
70 A. euheuh  
71 B. et le français qu’ils ont appris à l’école .. et  
72 pour le moment comme ils sont en train de  d’étudier  
73 avec les enfants qui étaient ici sur le territoire  
74 burundais qui connaissent bien(xx) le kirundi/ alors  
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75 ils commencent à s’adapter petit à petit pour  
76 essayer de parler un peu de kirundi// 
77 A. ils n’apprennent pas l’anglais? 
78 B. mais je je devr devrais euh arriver à celà  
79 arriver à celà// alors comme ça là aussi on voit..  
80 que l’apprentissage de cette langue kirundi le(ur)  
81 permettent de venir s’entendre avec les les autres  
82 enfants qui ne sont pas congolais// 
83 A. oui  
84 B. raison pour laquelle euh s’il y a des problèmes  
85 quelconques euh qui naissent entre les enfants qui  
86 ne parlaient pas le kirundi auparavant qui ne 
87 comprennent pas même le langue kirundi auparavant 
88 A. oui 
89 B. mais qui  commencent à s’adapter .. voyez qu’il  
90 est très facilement euheuh  mieux de se comprendre  
91 avec les enfants 
92 A. oui 
93 burundais pour peut-être résoudre des des problèmes  
94 qui naissent entre eux// 
95 A. eu:h euh... 
96 B. et en ce qui (concerne) l’ anglais/ on n’avait 
97 pas encore installé d’une façon très (xx) anglais 
98 mais euh ce projet est encore .. pour dire que pour 
99 l’année prochaine  On va (députer) avec le (...) 

100 formation pour la langue anglaise parce que 
101 vous voyez que nos pays respectifs, ce sont des 
102 pays qui entrent da:ns la communauté east 
103 africaine community où on va se baser seulement 
104 euh sur l’anglais et le swahili// comme ça euh 
105 nous avons (xxx) nous avons installé ce système 
106 d’enseignement des enfants (xxx) l’anglais 
107 bien à bas âge pour que euh ils vont s’y 
108 adapter  il vont s’adapter très bien dans le 
109 circuit de l’est afrique community comme et on  
110 va utiliser plus spécialement l’anglais et le 
111 swahili// 
112 A. donc euh l’anglais ce n’est pas encore dans 
113 les curricula comme on dit euh ... je veux 
114 dire  euh  le ministère d’éducation donne un 
115 liste il faut connaître ((snel))ça et ça et ça 
116 et ça)) donc, c’est ça le curricula/ 
117 B. ahoui  
118 A. donc ce n’est pas encore là dedans non? 
119 B. je dirais que euh c’est c’est ici pour le 
120 programme  à du kirundi//  
121 A. eu::hm  
122 B. c’est à dire dans les écoles publiques  
123 burundais/ alors on a déjà installé il y a au   
124 moins trois ans  
125 A. euhmm  
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126 B. on a déjà installé ce système d’anglais et 
127 swahili à l’école primaire/  
128 A. euhmmmm  
129 B. oui (xxx) burundi ça dans les pays voisins/ 
130 comme au rwanda .. comme au ouganda .. on  a  
131 déjà installé ça même  ici au burundi ceux qui  
132 suivaient l’enseignement de l’école publique  
133 burundais on a déjà installé le swahili et le 
134 l’anglais à l’école primaire// 
135 A. oui mais c’est aussi eu:hm la même chose  
136 quand on est au centre du pays pour on on on 
137 apprend le swahili aussi?  
138 B. oui oui ((snel)) dans tout le pays dans tout 
139 le pays)) burundais on on apprend le swahili et  
140 l’anglais 
141 A. euhm 
142 à l’école primaire à partir de la première   
143 année// pour le moment on est entré d’en  
144 d’entamer la quatrième année c’est à dire que  
145 la première année on a déjà appris ça  
146 son programme...on n’avait jamais son programme 
147 (xx) il avait son programme// 
148 A. et pourquoi le swahili? 
149 B. on apprend le swahili et l’anglais en même 
150 temps de la première année.. à la troisième 
151 année// 
152 A. eu:hmm 
153 B. on est en train de progresser .. l’année 
154 prochaine ça serait la quatrième année/ l’autre 
155 année la cinquième année 
156 A. oui 
157 B. et.... sixième année 
158 A. mais le swahili et l’anglais/ces moi je 
159 pense que c’est plutôt pour le développement 
160 qu’on apprend ces langues/ que pour la  
161 réconciliation// Non? 
162 B.Normalement.. euh  vous voyez que euh par 
163 exemple rwanda, 
164 A. euhm 
165 B. pour le moment on on a opté pour la langue  
166 anglaise/  
167 A. anglaise  
168 B. on a quitté la francofonie pour entrer 
169 dans l’anglophonie// 
170 A. euh 
171 B ici au burundi on est entrain aussi 
172 d’installer le système anglophone/ oui euh/ 
173 normalement ça peut entrer ça entre dans le 
174 (développement)/ dans (xx) mais ça entre aussi 
175 d’une façon d’une autre dans les 
176 reconciliations euh pacifiques euh des  
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177 conflits// 
178 A. oui 
179 B. comment? je m’explique un peu// voyez que .. 
180 si vous avez un problème des problèmes 
181 quelconques qui a poussé à la population de  
182 fuir le pays/ nous avons les gens euh qui ont  
183 quitté le burundi, qui se sont intronisé  
184 dans le  pays tanzanie 
185 A. oui 
186 B. là où on parle l’anglais et le swahili// 
187 comme ça/ s’il y font/ s’ils 
188 opèrent un retour 
189 A. oui 
190 B. c’est à dire s’ils quitttent le pays dans 
191 lequel ils ont trouvé refuge pour (re)gagner 
192 le(ur) pays natal/ alors ils reviennent en  
193 train de parler l’anglais et le swahili// 
194 A. oui 
195 B. alors, si ils trouvent aussi des gens qui 
196 sont resté ici qui ont appris l’anglais et le  
197 swahili, alors comme ça cet objet est un outil  
198 alors l’ l’anglais ou le swahili devient un 
199 outil euh pour une entente mutuelle entre les  
200 gens qui étaient  dans le pays où on parlait  
201 français anglais et swahili et avec les gens 
202 qui sont resté ici sur place qui ont eu 
203 l’occassion d’apprendre la langue 
204 A. oui 
205 B. swahili euh et la langue anglaise/ 
206 A. donc ça 
207 B. comme ça// 
208 A. les deux directions ? 
209 B. oui/ les deux directions 
210 A. oui (xx) 
211 B. ceux  
212 A. mais  
213 B. qui ont entrés dans le pays de refuge 
214 il y en a ceux qui ont trouvé l’ occassion euh  
215 d’étudier ça dans le pays natal alors comme ça  
216 A. euhm 
217 B. la transformation, puisqu’on a quitté le  
218 la système du kirundisation pour aller vers le 
219 système  de l’anglophonie  et le swahili 
220 A. s’ils reviennent donc/ les refugiés qui 
221 reviennent/ 
222 B. oui  
223 A. alors ils apprennent le kirundi aussi? 
224 B. le kirundi aussi// 
225 A. oui 
226 B. alors cet apprentissage de l’anglais ici au  
227 burundi et l’apprenissage du kirundi aide aussi  



 79 

228 à la résolution pacifique des conflits entre  
229 les gens qui sont restés ici/ 
230 A. euhmm 
231 B. et les gens qui étaient là-bas  à  
232 l’extérieur où on parlait le swahili et  
233 l’anglais// 

 
 
Gesprek 3: met Samson op 20 juni 2009 in een internetcafé in Bujumbura.  

 

Samson, een Burundese man, behaalde een diploma sociaal werk en doet 

vrijwilligerswerk bij een plaatselijke ngo. Hij spreekt Kirundi, Frans, Swahili, Engels. 

 
A= ondervrager B= de respondent, Samson 
 
1 A. bonjour samson// donc/ je fais mon mémoire sur la    
2 mutation des langues en burundi et je voudrais  
3 savoir si la mutation des langues est un instrument 
4 de conciliation et/ou de développement// (kucht) 
5 B. la mutation  des langues au burundi, je confirme  
6 que c’est bien un instrument de réconciliation et de 
7 développement parce que depuis longtemps la majorité 
8 des barundi parle parle le kirundi//  
9 et sera (hoest) fait que tous tes les burundais  
10 malgré la différence est unique s’entendent// 
11 A. eueuh 
12 B. mais aussi le swahili est parlé:  ici au burundi 
13 ..et depuis longtemps, depuis son existence .. se 
14 manifi feste comme une langue commerciale avec  
15 l’influence du congo qui est tout proche avec:  
16 l’influence dans la Tanzanie qui est tout proche 
17 euh les burundais euh aiment voyager dans le temps 
18 dans ces pays pour emme emmener leurs marchandises 
19 et avec une influence du du du musulman euh qui  
20 qui habitent la ville de bujumbura: et qui aimaient 
21 s’intriger dans le commerce aussi le swahili s’est 
22 manifesté comme leur outil de communication// 
23 A. eueuh 
24 B. mais cela fait que le commerce .. se développe  
25 petit à petit// je dis aussi que le français a été 
26 d’une autre forme un outil de développement de la  
27 réconciliation parce que sachant que le français  
28 est enseigné: depuis l’école primaire/ au  
29 secondaire et même à l’université et que c’est le 
30 langue de l’administratif/ cela prouve que la 
31 communication des hommes politiques des  
32 administratifs .. c’est a été possible quand c’est 
33 français// 
34 A.eueuh 
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35 B. euh pour l’anglais euh .. l’Anglais n’est pas 
36 bon au moment au burundi bien solide, parce que 
37 même c’est une langue qui est enseignée depuis le 
38 secondaire c’est a dire la huitième ou bien le  
39 deuxième année du du secondaire// 
40 A. euh 
41 B. et comme ça: c’est aujourd’hui dans nos jours  
42 qu’on est en train de: d’enseigner même l’anglais 
43 depuis l’école primaire euh parce qu’on est nous 
44 sommes entrés dans l’east african community/ 
45 A.euheuh 
46 B. mais cela aussi va nous permettre de changer nos 
47 marchandises nos idées nos visiter les pays comme 
48 le rwanda, l’ouganda, le kenia  et la tanzanie  
49 qui.. tenaient au sommet l’anglais// 
50 A. donc, à l’école .. on étudie en kirundi, en 
51 B. en français aussi et le même l’anglais .. et le 
52 swahili aujourd’hui/ 
53 A. le swahili, mais c’est seulement dans les  
54 villes alors euh, les villes euh près du lac 
55 tanganyka? 
56 B. oui* dans le temps c’était comme ça mais* 
57 aujourd’hui on commence à enseigner même le  
58 swahili dans les écoles  primaires depuis leur 
59 première année (on a commencé)/ 
60 A. même  même: au gitega? 
61 B. oui même à gitega// 
62 A. ah c’est bon ça* 
63 B. mais les enfants de l’école primaire 
64 aujourd’hui si tu dis  jambo* 
65 A. jambo euh 
66 B. ils répondraient (lacht) 
67 A. euh 
68 B. jambo sana 
69 A. Et eh au au marché 
70 B. (hoest) 
71 A. quelle langue est-ce qu’on entend maintenant au 
72 marché? 
73 B. au marché, surtout dans les villes 
74 A. euhm 
75 B. on utilise le swahili mai:s les autres petits 
76 marchés dans des villages 
77 A. oui 
78 B. ou dans des coins éloignés de centre ville 
79 A. euh 
80 B.on utilise le kirundi// 
81 A. le kirundi 
82 B. oui 
83 A. au magasins c’est la même chose? 
84 B. c’est la même chose 
85 A. la même chose// et dans les villages,  
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86 seulement le kirundi, les les gens, les gens qui 
87 sont plus vieux? Eu:h 
88 B. même au village on utilise le kirundi// 
89 A. euh 
90 B. je peux dire que 90% des burundais parlent le  
91 kirundi/ 
92 A. eu:h 
93 B. dans les villages// 
94 A. et dans l’église? 
95 B. dans l’église .. euh aux villages on utilise le 
96 le kirundi 
97 A.euh 
98 B. mais dans les villes, là ou il y a beaucoup de 
99 gens, des visiteurs qui viennent de l’étranger on  
100 essaie de de traduire/ euh celui qui enseigne  
101 enseigne en kirundi 
102 A. euh 
103 B. et il y a un autre qui traduit dans la langue 
104 suivant euh ceux qui sont sur place .. oui 
105 A. euh 
106 B.Ii y a là où on enseigne en kirundi swahili et  
107 on enseigne en kirundi français il ya même aussi 
108 là où on célèbre la messe en anglais// 
109 A. oui et alors euh les musulmans, les moslims? 
110 B. les musulmans eux utilisent le swahili(x) au 
111 coran// 
112 A. et euh l’arabe? 
113 B. l’arabe aussi c’est le swahili ici// 
114 A. ah, 
115 B.oui 
116 A. c’est comme ça/ 
117 B. oui 
118 A. euhm et au media? On .. on  voit plus de .. 
119 journaux euh qui apparaissent ..au langue kirundi 
120 ou bien c’est tout en français? 
121 B. on a .. très peu de journaux en kirundi   
122 mais mais beaucoup de journaux sont en français//  
123 A. euhhm 
124 B. oui 
125 A. et à la télévision? 
126 B. oui, à la télévision on on essaie de de  
127 d’utiliser tous les langues// 
128 A.d’u d’utiliser 
129 B. oui 
130 A.tous les langues// oui, hmm.. est-ce que vous 
131 savez s’il y a fait des études fait à ce sujet 
132 eh sur l’emploi eh des langues? 
133 B. oui/ toujours on a essayé de faire des 
134 recherches// je j’ai un ami à moi/ même à  
135 l’université qui a fait un mémoire, 
136 A. oui 
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137 B. au sujet des langues 
138 A. au sujet des langues/ 
139 B. oui 
140 A. euh et puis quoi encore euh les courts de  
141 justice, l’emploi des langues aux cours de justice 
142 c’est quoi c’est le français c’est 
143 B. oui 
144 A. le kirundi? 
145 B. oui ça dépend de de quelqu’un qui se présente à 
146 la justice/ mais surtout c’est le kirundi// on 
147 utilise le kirundi sauf dans la .. lorsque  
148 qu’on donne des rapports .. 
149 A. des rapports/ ah, oui, donc, quand on fait  
150 des rapports c’est en français alors 
151 B.oui 
152 A. pour les élections de: de l’année prochaine 
153 euh est-ce qu’on traduit tous eh tous les 
154 documents en kirundi? 
155 B. nonnonnonnon ma malgré que .. il y a des  
156 politiciens qui sont en train de demander de  
157 changer 
158 A. euh 
159 B. le droit en kirundi, tout les documents ne sont 
160 pas traduits en kirundi// 
161 A. et comment les les gens savent of connaissent  
162 euh la vérité alors? 
163 B. on délègue une commission oui quelques fois on 
164 délègue des commissions qui sont.. dans tous les  
165 provinces, tous les communes, tous les zones, 
166 A. oui  
167 B. mêmes les collines 
168 A.euhm 
169 B. pour expliquer à la population ce qui se  
170 passe/ 
171 A. euhm  
172 B. c’est comme ça// 
173 A. et, connaître plusieurs langues .. ça veut dire 
174 qu’on est plus important dans la société, qu’on 
175 qu’on a plus d’emploi? 
176 B. eh (lacht) je je ne veux pas affirmer cela/ 
177 A. non 
178 B. parce que moi-même je peux parle:r 5 langues 
179 A. euhmmm 
180 B. mais .. d’une côté je suis uti utile pour la  
181 la société parce 
182 A. euhm 
183 B. que même par exemple dans mon église lorsque  
184 .. il y a quelqu’un qui .. qui ne parle anglais 
185 qui ne save  pas le kirundi on m’invite pour 
186 m’asseoir à côté de lui ou d’elle pour 
187 expliquer ce que se passe euh .. mais aussi ça 
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188 m’aide ou à circuler dans d’autres pays ou à  
189 communiquer avec de tous les gens/ 
190 A. euhm 
191 B. mais c’est pas à dire qu’on a de l’emploi// 
192 vous savez même au burundi on a toujours problème 
193 d’emploi/oui  
194 A. même quand on connaît plusieurs langues? 
195 B. même quand on connaît plusieurs langues/ 
196 A. euhm 
197 B. même quand on a de des diplomes aussi/ on ne 
198 sondage  pas dans des choses des affaires 
199 privées 
200 A. euhm 
201 B. on ne peut pas trouver 
202 euhm  
203 B. d’emploi pour ça// 
204 A. euhmm je n’ai pas en encore vu ça mais les 
205 plancardes et les noms des rues, c’est bilingue? 
206 par exemple, ici à bujumbura .. on parle le 
207 français et le kirundi euh même le swahili euhm 
208 les noms des rues c’est seulement en français ou  
209 bien.. c’est.. 
210 B. C’est seulement en français sau sauf qu’il y a  
211 des rues que que portent des noms peut-être de  
212 quelqu’un ou d’une colline 
213 A. euhh 
214 B. par exemple rue kiriri ou rue(xxxxxx) 
215 A. ah oui 
216 B.oui, comme ça 
217 A. ce sont des noms des rues/ et les plancardes 
218 euh pour indiquer la route vers gitega par 
219 exemple? 
220 B. c’est, c’est bilingue// 
221 A. ça* ça c’est bilingue 
222 B. c’est bilingue 
223 A. eu:h 
224 B. oui  
225 A. voilà et, est-ce qu’il y a une résistente 
226 contre ce changement, par le par exemple la 
227 francofonie euh .. les francophones est-ce 
228 qu’ils euh vont (ja) rouspéter sur ça ou bien 
229 quoi? 
230 B. euh 
231 A. parce qu’ils voient que l’anglais prend leur 
232 place, la place de l’anglais euh du français? 
233 B. oui je pense que .. ici au burundi ce ne sera 
234 pas facile que le français eu:h 
235 A. disparait 
236 B. disparaisse/ parce que 
237 A. euh 
238 B. je dirais que 90% des éduqués des burundais 
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239 savent très bien leur français 
240 A. eu:h 
241 B. et .. même lorsqu’ils envoient des messages/ 
242 des lettres/ ils utilisent 
243 A. euhm 
244 B. le français 
245 A. euhmmm 
246 B. et notre chance est qu’il n’y a pas .. 
247 beaucoup de gens ici qui parlent l’anglais/ c’est 
248 quelques fois les visiteurs qui qui passent/ 
249 A. euhh 
250 B. même dans les ong ici on utilise le français 
251 A. euhm 
252 B.oui 
253 A. et parfois, quand on parle à quelqu’un qui 
254 connaît le kirundi et le français, est-ce qu’on 
255 euh est-ce qu’on emploie le code euh switching 
256 comme on dit, c’est à dire, on commence en  
257 kirundi, puis on continue en français et on  
258 continue encore une fois en kirundi, on ne le 
259 fait pas? 
260 B. oui cela arrive cela arrive euh tout dépend de  
261 quelqu’un avec qui vous êtes en train de de 
262 dialoguer ou bien de communiquer// quelque fois  
263 .. tu peux commencer à l’insertation en  
264 kirundi et 
265 A. euhm 
266 B. continuer  
267 A. en français 
268 B. en français ou bien mélanger les deux..  
269 parler le français 
270 A. oui mais 
271 B. (xx) mais le kirundi et comme ça  
272 A. il y a des circon circonstances eu:h que ça  
273 fait plus souvent ou bien non? 
274 B. Non, ça ne se fait pas plus souvent mais ça 
275 arrive quelquefois// 
276 A. ça arrive quelquefois/ merci samson// 
277 B. merci à vous aussi//  
 

Gesprek 4 op vliegtuig Brussel-Bujumbura met Théodore op 17 juni 2009. 

 

Théodore, Burundees, man uit de economische wereld, eigenaar van een drukkerij in Burundi.  

 

 Deze man spreekt Kirundi, Frans, Engels, Swahili en Lingala.  

  

Burundi is een land dat ‘meertalig’ is. Alle Burundezen kennen een gemeenschappelijke taal, 

het Kirundi, de nationale taal. Dus is het zeker dominant boven de andere gekende talen, 
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namelijk het Frans en het Swahili. Nu wordt ook het Engels aangeleerd. Het is een 

strategische zet om mee te kunnen in de wereld, om hiermee voordeel op te doen door 

gebruik van communicatienetwerken. Op die manier kan het bijdragen tot de ontwikkeling 

van het land. Swahili wordt in de buurlanden van Burundi gezien als de evenknie van het 

Engels. Het verstaan en gebruik van deze talen Engels en Swahili kan een manier zijn om 

misverstanden die er met de buurlanden opduiken door gebrek aan talenkennis uit de wereld 

te helpen.  

 

Gesprek 5 op de Belgische ambassade in Bujumbura met Dirk op 18 juni 2009. 

 

Dirk, Belg, 40 jaar, personeelslid van de ambassade. 

 

Door de verandering van het regime na 2000 kwam er vraag naar verandering in het gebruik 

van de talen in Burundi. ‘Kirundisatie’ werd gevraagd door de extreme Hutu-groepen die aan 

de tafel van de Arusha-akkoorden bijeenzaten. Elke parlementaire dialoog gebeurt nu in het 

Kirundi om contact met de roots te behouden en ook omdat niet alle verkozenen goed Frans 

kennen. Er wordt gevraagd de wetten van het Frans naar het Kirundi te vertalen. Sedert 2005 

is een project ‘codes et lois’ gestart met als doel alle wetteksten te verzamelen en te vertalen 

in het Kirundi. Er zijn projecten lopende... 

De kennis van het Engels is nu in Burundi een noodzaak geworden. Burundi kreeg zo pas het 

voorzitterschap van de EAC niet toegewezen omdat de politici en de administratie het Engels 

niet beheersen. Dat was een blaam die ze niet meer willen ondergaan. Dus zal een deel van de 

administratieve klasse zo wie zo Engels willen leren; Er is een aantrekkingseffect, maar het 

verengelsen is ook een politieke keuze. Het is een logische evolutie als de Burundezen geld 

willen gaan verdienen, Ze gaan een taal bijleren ‘for the money’, ‘faire la vie’ of ook nog 

‘wiens brood met eet, diens woord men spreekt’. De politieke klasse zal zo wie zo taalvaardig 

willen zijn. Op het platteland doet men alleen maar aan landbouw en staat men er niet bij stil.  

Wie iets meer heeft dan het allernoodzakelijkste, bijvoorbeeld een krant, hoort reeds bij de 

elite. Dus, anders gesteld, kan men zeggen, wie een tweede taal kent, Engels of Frans, hoort 

bij de elite. Er is een vraag naar een grotere verspreiding van kranten in het Kirundi in het 

binnenland. Maar is dit ook gewenst? Wie kan een krant kopen? Wie kan een krant lezen? 

Functionarissen gaan er geen geld aan uitgeven, want is te duur (1000FBU) 

Bij de EAC is de voertaal het Engels. Burundi heeft de toetreding ondertekend maar... de 

Burundezen konden niet lezen wat ze ondertekenden. De Francofonie schoot wakker en ging 

lobbyen voor een tweede taal voor de werking van de EAC en daarmee bedoelden ze Frans. 

De EAC ging akkoord voor een tweede taal en koos als tweede taal... het Swahili.  
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Het lijkt er op dat Burundi zich gaat inschrijven in de globalisatie zonder zijn eigenheid te 

verliezen en dit is een goede zaak.  

 

Gesprek 6 op de universiteit van Burundi met Guillaume op 19 juni 2009. 

 

Guillaume, Burundees, man met zeer hoge functie, spreekt Kirundi, Frans, Engels, Swahili. 

 

Burundi heeft nu een ‘culture Française’ als product van de kolonisatie en van Frankrijk. In 

de jaren 1990 kwamen Engelstaligen naar hier om Frans te leren.  

Er bestaat aan deze universiteit een faculteit ‘Lettres et sciences humaines’ waar in het Engels 

wordt gedoceerd.. Het Engels zou echter geïntroduceerd moeten worden aan alle faculteiten 

voor het ‘onderzoek’. Dat zou betekenen dat ook alle professoren Engels moeten kennen want 

nu lang niet het geval is.  

Dus Engels zou gekend moeten zijn voor de wetenschap, voor het onderzoek, en als 

intellectuele verworvenheid en ook voor de politici als een verworven extra troef. Dus eerder 

dan te spreken van ‘ontwikkeling’ kan ment het Engels beschouwen als ‘une richesse de 

plus’, een verrijking.  

Burundi heeft zich vrijwillig ingeschreven in de EAC en om er in te kunnen functioneren is 

kennis van het Engels een vereiste. Ook het Kirundi (want een land met slechts 1 taal dat is 

uniek) moet zijn plaats krijgen. Voor de boeren nu stelt meertaligheid nog niets voor, maar 

dat iedereen meer talen leert is een visie gericht op de toekomst, voor het welzijn van de 

toekomstige generatie. In Burundi is geen tweetaligheid nodig, maar meertaligheid en dit 

omvat de 4 talen, het Kirundi, het Frans, het Engels en het Swahili als extra taal voor de EAC.  

En het Frans zal niet direct verdwijnen, het zal nog wel een paar generaties duren.  

 

Gesprek 7 op 23 juni 2009 in Gitega met Mariette.  

  

Mariette, Belgische (Vlaamse) zuster. Ze werkt reeds meer dan 40 jaar in Burundi, was 

gedurende vele jaren directrice van een school in Gitega en volgt de veranderingen in het 

onderwijs nog op de voet. Ze spreekt Nederlands, Frans en Kirundi. Is welbespraakt en 

overtuigd van haar zaak.  

 

Wanneer in een algemeen gesprek het gebruik van talen in Burundi aan bod komt dan duidt 

ze aan dat in het onderwijs het aanleren van talen toegenomen is sedert de toetreding van 

Burundi tot de Oost Afrikaanse Gemeenschap.  

Vier talen (Kirundi, Frans, Swahili, Engels) worden nu verplicht onderricht vanaf het eerste 

leerjaar van de lagere school. Dat kan niet, dat is een utopie. De leerlingen gaan niets kennen 
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aan het einde van het lager onderwijs. De leerlingen kunnen wel hun moedertaal spreken 

maar vermengen de andere drie talen. Stel je een vraag in het Frans, dan antwoorden ze in het 

Engels en omgekeerd want ze verstaan niet in welke taal ze spreken. De vroegere generatie 

sprak perfect Frans. Nu is de kennis van het Frans achteruitgegaan, ze kunnen niet meer 

schrijven. Nu (na de gratis toegang tot het lager onderwijs) telt een klas 80 leerlingen en 

meer. Het leer- en kennisniveau vermindert zowel in het lager onderwijs als het middelbaar 

onderwijs als in het hoger onderwijs. De scholen doen voort met de besten. En er zijn 

constant stakingen: door de leerlingen omdat de studiebeurs te laag is of om een equivalent 

diploma te krijgen (bijvoorbeeld van een lerarenopleiding en pedagogische opleiding) en de 

studenten verliezen dan een jaar want ze kunnen het niet halen tegen het gouvernement. 

Ook het personeel staakt omdat de salarissen te laag zijn volgens de levensduurte.  

Maar wie neemt het op voor de boeren? De syndicaten zijn sterk, maar waar moet het land het 

geld halen? Via de Internationale gemeenschap? 

Het niveau van de intellectuele kennis van talen daalt zowel van het spreken als van het 

schrijven. De norm ‘scolarisation universelle 2015’ is een komedie. Gratis? Nu moet geen 

schoolgeld meer betaald worden voor het lager onderwijs maar wel nog voor de bewaker, de 

verstopte toiletten, het dak dat instort, het uniform, soms 10 000 BuF per kind ter 

aanmoediging van de professoren. Wat dan als men meerdere kinderen heeft? In het 

middelbaar onderwijs is er wel schoolgeld te betalen 

De studieomstandigheden zijn veranderd... wordt er ook nog opvoeding verzekerd of wordt er 

enkel kennis meegegeven? De materiële middelen voor het geven van degelijk onderwijs 

ontbreken. De elite is niet meer wat ze was.  

Taalkeuzes kunnen beter uitgesteld worden tot in het middelbaar. En waarom Swahili voor 

iedereen? Swahili dient enkel als handelstaal.  

Réconciliation? Verzoening?  

Het kan waar zijn dat de Burundezen met de kennis van meer talen ook meer open staan voor 

andere volkeren, voor de buurvolkeren. Maar verzoening moet in het Kirundi gebeuren, want 

het diepste van een mens kan enkel uitgedrukt worden in de moedertaal. Je moet het kunnen 

zeggen als het moeilijk is.  

Hier in Burundi is het grootste gewicht, de grootste rijkdom en het grootste voordeel dat allen 

het Kirundi spreken en allen dezelfde cultuur hebben.  

De wetten zijn uitgegeven in het Frans. Wetstaal zou ook in de moedertaal moeten zijn, 

anders is het niet te verstaan door de gewone man.  

Voor het gerecht gebeuren de zittingen in het Kirundi, maar niet de wetten...Burundezen 

hebben het recht om de wetten te verstaan  
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Ook willen de Burundezen hun taal valoriseren. Dat heeft tot gevolg dat waar vroeger in 

vergaderingen Frans werd gesproken, dit nu vervangen wordt door het Kirundi en vele zaken 

nu door ons, blanken, niet meer kunnen gevolgd worden.  

Dus is er een dubbelzinnige houding: Aan de ene kant wordt overgegaan tot het opleggen van 

nieuwe talen maar andere kant wil men de eigen taal valoriseren.. 

Een probleem voor een betere kennis van het Kirundi is het gevolg van het feit dat er 

onvoldoende literatuur in deze taal bestaat bij gebrek aan schrijvers. Ga dat maar eens na in 

Bujumbura in de librairie Saint-Paul, je vindt er geen boeken in Kirundi.  

Ook op school ontbreken de leerboeken.  

Wat met de verkiezingen? Vreemdelingen hebben geen stemrecht. Dus kan alles best in het 

Kirundi worden opgesteld, ook voor de teruggekeerde vluchtelingen. Men zegt dat wie 

terugkeert uit de kampen soms het Kirundi niet meer kent, maar dat zal dan een uitzonderlijk 

klein aantal zijn dat geen Kirundi spreekt.  

Dat een grotere talenkennis of gebruik van talen bijdraagt tot ontwikkeling?  

Meerdere talen spreken is steeds een voordeel voor een ‘opening’ naar de buitenwereld. En de 

persoonlijke ontwikkeling van het individu draagt bij tot de bevordering van de ontwikkeling 

van het land, tot de bevordering van de buitenlandse betrekkingen.  

  

Gesprek 8 op 27 juni 2009 in Bujumbura met Angeline. 

 

Angeline, vrouw, 45 jaar oud, werkt voor een N.G.O. 

Zij spreekt Kirundi, Frans, Swahili en een beetje Engels 

 

Het best zouden in Burundi alle teksten van eerst af aan in het Kirundi worden geschreven. 

Teksten voor de bevolking eerst in het Frans formuleren en dan vertalen naar het Kirundi, dat 

is verkeerd, want ‘traduire, c’est trahir’. Dat gaat vooral op voor het Kirundi, een taal waar 

elk woord ‘est choisi, pesé’.  

 

Wie evenwel terugkomt uit de vluchtelingenkampen uit Oeganda, Kenia of Tanzania beheerst 

soms geen Kirundi of geen Frans meer. Ingebed in de redenering om deze mensen te 

‘integreren’ is het goed dat Burundezen ook Engels en Swahili beheersen. Maar is het 

opportuun deze talen vanaf het eerste leerjaar van de lagere school in te voeren? Ik denk het 

niet. Er zijn geen boeken voorhanden en evenmin bekwame leraars.  

Maar waarvoor is de invoering van het Swahili nodig? Een groot deel van de Burundezen 

heeft het nooit gesproken en komt er ook niet mee in aanraking. Het is een taal waar enkel 

mensen omwille van de handel mee in contact komen.  
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Het hoofd van de CNDD was Moslim en verhief sommige Islamfeestdagen tot nationale 

feestdagen. Gebeurt nu niet hetzelfde? Gaat men nu niet het Swahili verheffen tot nationale 

taal? Niemand kent een Swahilikrant. Bestaat er wel een? In de ‘quartiers populaires’ van 

Bujumbura leren de kinderen Swahili door er met vriendjes om te gaan, want in deze wijken 

vertoeven veel kinderen van Swahilisprekende Kongolese vluchtelingen.  

Engels? Natuurlijk, met de EAC! En... president Nkurunziza slaat een slecht figuur wanneer 

hij zich niet kan uitdrukken in het Engels. Alles wat gezegd wordt moet eerst worden vertaald 

en zoals ik zei ‘traduire, c’est trahir”. Wil Burundi meedraaien in de EAC dan hebben wij 

geen andere keuze dan ons aan te passen en moeten we Engels leren.  

Op de radio hoort men uitzendingen in het Frans, het Kirundi en het Swahili. 

De kinderen van de betere klasse gaan bij voorkeur naar privé-scholen en dan nog het liefst 

naar de Franse school en dat om twee redenen. Ten eerste is het de goedkoopste van de privé-

scholen en ten tweede vertrekken de jongeren met een diploma van deze school gemakkelijk 

naar een universiteit in het buitenland waar de voertaal Frans is. Wie gehecht blijft aan de 

Francofonie zal zijn kinderen naar het buitenland sturen om te studeren. Het Engels gaat het 

Frans niet verdringen. 

 

Gesprek 9 op 2 juli 2009 met Xantha in het internetcafé Tropicana in Bujumbura. 

 

Xantha, jonge Amerikaanse vrouw die gekoppeld aan missoneringswerk Engelse les gaf aan 

alle mogelijke geïnteresseerden. 

 

De Engelse taal is een must voor Burundi in het kader van de globalisering. Het Engels moet 

aangeleerd worden als een ‘global’ medium.  

Jongeren die studeren zijn wel bereid Engels te leren. Dus vanaf de middelbare school is hier 

geen probleem meer. Voor wie een job ambieert in het buitenland is een goede beheersing 

van het Engels een vereiste. Jongeren zijn er zich van bewust dat wanneer ze willen 

vooruitkomen ze ook Engels moeten leren. Het Engels zorgt voor een stroom van kennis en 

informatie en dus voor vooruitgang. Het biedt de Burundezen de mogelijkheid tot 

wereldwijde communicatie.  

Haar man leert Kirundi via een cursus (zelfstudie), haar zoontje langs informele weg het 

Swahili en Kirundi via het dienstmeisje, Frans langs formele weg, via de ‘école Belge’. 

 

Gesprek 10 op 2 juli 2009 met Restituta in Bujumbura. 

 

Restituta, vrouw, 43 jaar, staatsbediende. 
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Spreekt Kirundi, Frans en door haar studies aan de Engelstalige afdeling van de universiteit 

ook goed Engels. 

 

Het Kirundi is achteruitgegaan sedert de onafhankelijkheid omdat de Burundezen voor hun 

administratie niet het Kirundi kozen maar een buitenlandse taal behielden, namelijk het Frans. 

Het Frans werd de taal van de elite.  

Het Engels kan ingang vinden en zal nuttig zijn nu Burundi is toegetreden tot de EAC 

Het Engels gaat hoofdzakelijk de commercie aan, het is niet zozeer voor de ontwikkeling van 

het land. De ontwikkeling is er een gevolg van. Het gaat er in de eerste plaats om dat de 

handelaars zouden kunnen communiceren, om zich in de grotere gemeenschap waarin ze 

zitten te kunnen laten gelden, om mee te draaien in de economie – Voor het Swahili is het net 

hetzelfde.  

En of meer talenkennis bijdraagt tot de vrede? Hm, vrede dat moet uit het hart komen, dat 

lukt niet door een taal bij te leren.  

Vier talen aanleren vanaf de lagere school is niet haalbaar. Nu al zitten de kinderen van de 

vluchtelingen over omdat ze onvoldoende het Frans beheersen.  

Het was is een bevel van de president. ‘ Il existe un discours présidentiel dans lequel il a 

demandé aux services concernés d’instaurer l’enseignement de l’anglais et du swahili dans les 

programmes des écoles primaire du Burundi. Quant aux textes, il n’y en a pas, c’est tout 

simplement la parole du Président qui a pris la force de loi’. 

 

Gesprek 11 op 4 juli 2009 met Zeno in Bujumbura. 

 

Zeno, man, spreekt Kirundi, Frans en Engels. 

 

Hij leerde Engels door de ‘praktijk’, door ontmoeting met andere Engelssprekenden en via de 

televisie en niet door scholing. 

De engelse taal is noodzakelijk voor aansluiting bij de EAC, voor communicatie bij 

omringende landen en om te kunnen solliciteren naar werk in het buitenland. Maar of het 

binnenlands of buitenland ook de vrede bevordert? Meer talen kennen is beter voor de 

economie. Nu zijn de problemen tussen Hutu en Tutsi getemperd maar er zullen zich 

binnenkort andere problemen voordoen. Nu zijn er in Burundi 4 miljoen kinderen tussen 0 en 

15 jaar. Deze zullen binnen 15 à 20 jaar een groep uitmaken van malcontenten omdat ze geen 

werk vinden en er zullen zeker heel veel werkloze gediplomeerden bijkomen.. Er zal een 

tegenstelling komen tussen een grote groep arme Hutu en Tutsi tegenover een handvol rijke 

Hutu en Tutsi. En door talen te leren kunnen ze misschien werk vinden, uitwijken naar 
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Engelstalige gebieden. Het geeft meer kans op slagen in de toekomst, weg uit de armoede. 

Maar vrede?  

Engels moet niet gezien worden als een concurrent van het Frans maar als complementair aan 

het Frans. Engels is de taal van de wetenschap en de technologie en moet dan ook in het 

hoger onderwijs als een medium voor het onderwijs kunnen worden. Zo kunnen de studenten 

en de andere Burundezen natuurlijk ook directe toegang krijgen tot de kennis van de 

modernisatie. Het kan Burundi helpen om vlugger te onderhandelen met Engelssprekende 

landen die willen bijdragen tot de ontwikkeling van het land. En het kan net als het Frans 

leiden tot een verhoogde status.  

 

Gesprek 12 op 8 juli 2009 met Evelyne in Bujumbura. 

 

Evelyne, 20 jaar, studeert aan de universiteit van Bujumbura. 

Ze spreekt Kirundi, Frans en een klein beetje Engels. 

 

Er zijn voorstanders voor het invoeren van het Engels en het Swahili voor iedereen vanaf het 

eerste leerjaar lager onderwijs. Want meer talen, “même pour les plus pauvres et les plus 

malheureux du pays, ça donne à chacun sa chance” Dat kan, want wat is de toekomst voor de 

kinderen op het platteland? De dochters gaan mee met hun man. Meer talen leren is nu 

misschien nog niet van praktisch nut maar wel een wissel op de toekomst. Zelf doet E een 

extra inspanning om het Engels onder de knie te krijgen. Alle hulp daarbij is welkom.  

E stelt vast dat er in Burundi ook véél meer Moslims wonen dan men denkt en zij spreken 

Swahili en dat kan ook de doorbraak van het Swahili bevorderen. Toch vraagt E zich af 

waarom de invoering van het Swahili over heel het land nodig is. Een groot deel van de 

Burundezen heeft het nooit gesproken en komt er ook niet mee in aanraking, alleen de 

Moslims en die personen die omwille van de handel in contact komen met de omliggende 

landen.  

 

Gesprek 13 op 9 juli 2009 met Aurèle in Bujumbura. 

 

Aurèle is een Burundese jongeman van 20 en woont in een residentiële wijk van Bujumbura.  

Hij spreekt Kirundi en Frans en een beetje Swahili en verstaat Engels.  

 

De Burundezen willen hun eigen taal, het kirundi, valoriseren. Het viel op dat op de 

vooravond van de onafhankelijkheidsviering (=1 juli) president Nkurunziza een toespraak 

hield tot zijn volk, uitsluitend in het Kirundi, zonder één enkel woord in het Frans. Kirundi is 
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de nationale fierheid, het is ‘ons land’, ‘ons volk’en ‘onze taal’ dat nergens anders wordt 

gesproken. Het hoort bij het revaloriseren van de eigen cultuur.  

Het Swahili is een handelstaal. Bujumbura is een kroes van allerlei Afrikaanse en Aziatische 

volkeren. Er vertoeven veel Kongolese vluchtelingen in Buja die Swahili spreken en die 

vierden hier hun onafhankelijkheid met veel lawaai op 30 juni. Ook de Aziaten in de stad, 

Pakistanen bijvoorbeeld, kennen Swahili en Kirundi maar geen Frans of Engels.  

De situatie voor het Engels is in Burundi verschillend van die in Rwanda. In Rwanda is het 

Engels sterk in opgang. Dat komt door de president. President Kagame studeerde in het 

Engels en kent niet eens deftig Frans. Hij viert niet de onafhankelijkheid van zijn land op 1 

juli (zoals het zou horen te zijn) maar op 4 juli, dat is de dag van de inname van de stad Kigali 

door Kagame.  

We kunnen van het Engels en het Swahili iets opsteken via de televisie. Op de televisie 

worden uitzendingen gebracht in het Engels en Swahili en er wordt extra tijd toegevoegd voor 

Engelse lessen, om Engels te leren, want anders krijgen de Burundezen een achterstand op 

andere landen. Elke avond om 21u 15 is er 15 minuten nieuws in het Engels om het Engels te 

bevorderen. Er is weinig literatuur voor handen in die taal. In de boekhandels zijn wel 

Franstalige boeken te koop. Nu zijn nog velen fier op hun Francofonie. 

Maar de Burundees moet denken aan de toekomst. Wat is de toekomst voor de kinderen? 

Burundi blijft een landbouwland en door de aangroei van het kinderaantal is er geen toekomst 

meer voor een aantal van hen in de landbouwsector want de percelen kunnen niet eindeloos 

verdeeld worden. Dus kun je stellen dat het Engels niet van onmiddellijk nut is, maar past in 

een visie op de toekomt. 

En inderdaad, er is een taalverschuiving van het Frans naar het Engels door de toetreding bij 

de EAC. De Burundezen moeten mee.  

Ook reizen reeds vele Burundezen naar het buitenland. De vliegtuigen zitten vol. Velen gaan 

naar het buitenland voor studie, voor werk. Het Engels wordt gezien als de taal van de 

mondialisering, de globalisering.  

Langs het Tanganikameer wordt veel Swahili gesproken door de handel. Ook op de markt 

worden blanken in het Swahili aangesproken, want in Buja en elders denken de verkopers dat 

alle blanken Swahili kennen. Ook in de hospitalen in Buja wordt Swahili gesproken.  

Hoe de taalverschuiving verder gaat evolueren valt moeilijk te voorzien. De dingen moeten 

tijd hebben om te rijpen. Het is nog te vroeg om dat in te schatten. Op lange termijn kan het 

nut hebben voor de economie en dus ook voor de ontwikkeling van het land, voor de 

vrede...hm....feesten brengen verzoening! 
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Gesprek 14 op 10 juli met Urbanie in Bujumbura.  

 

Urbanie, 30 jaar, is een kloosterzuster afkomstig uit Uvira (Kongo) 

Zij spreekt Kirundi en Frans en Swahili. Ze werkt met de straatkinderen in Bujumbura. 

 

 Urbanie zegt dat er een etnisch kantje zit aan de taalverschuiving. De Hutu willen 

opwaardering van het Kirundi en de Tutsi houden het bij de Francofonie. 

Nu komt er een verandering. Het wordt een situatie van wie aan de bak wil komen dit zal het 

moeten doen met Kirundi en Engels en dat wordt de ‘rijkere ‘ groep; de armen zullen het 

doen met Kirundi en Swahili... in elk geval de Francofonie zal in de hoek worden gedrumd en 

zal zich moeten weren.  

Het Engels is zeker noodzakelijk, als een ‘ouverture’, een ontsluiting naar het buitenland toe 

en dit door de mondialisering, door de toetreding tot de EAC. Burundi moet zijn mannetje 

staan en de Burundezen moeten dus het Engels kunnen lezen, schrijven, begrijpen.  

Ook is de kennis van het Engels handig voor het gebruik van de nieuwe media, zoals het 

internet. Het Swahli moet ook gekend zijn, want in alle omliggende landen wordt het 

gesproken en bovendien is het Swahili de tweede taal in gebruik bij de EAC. 

 

Gesprek 15 op 11 juli 2009 met Antoine in Bujumbura. 

 

Antoine is een Burundees, 50 jaar oud en verbonden aan een psychiatrische kliniek.  

 

In principe moet de ‘Francofonie’ niet aangetast worden omdat de toetreding tot de EAC een 

stimulans betekent om Engels te leren en aan te leren. Men kan ook de teksten en de 

toespraken vertalen naar het Frans en het Kirundi. Maar dan stelt zich een probleem. Waar 

haalt men personen die daarvoor opgeleid zijn en die vaardigheid bezitten en wie zal ze 

kunnen betalen?  

Bovendien is vertalen of tolken naar het Kirundi bijzonder moeilijk omdat het een zeer rijke 

taal is waarvoor voor sommige woorden in andere talen vaak geen equivalent bestaat.  

Nu leest men in de media dat het gebruik van de Franse taal voor de regionale integratie een 

‘taalhandicap’ zou zijn. Zo moest president Nkurunziza op 1 juli laatstleden de Rwandese 

president opvolgen en het voorzitterschap van de EAC opnemen. Dit gebeurde niet en 

Rwanda zet het voorzitterschap voort. De Burundese regering gaf geen uitleg maar geruchten 

deden de ronde dat het een gevolg is van het gebrek aan kennis van de Engelse taal door de 

Burundese president. Dit taalprobleem werd ook aangekaart door de minister van regionale 

integratie, Mossi. Hij vraagt het Engels aan te leren in de scholen. Alles goed en wel maar 

momenteel is de kennis van het Engels van de leraren van een bedenkelijk niveau.  
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Hier bij ons is het hoofd van de lagere school een man van 57 en hij kan dat niet slikken. Hij 

kreeg geen informatie over het hoe en het waarom van deze vernieuwing.  

Engels en Swahili aanleren vanaf het eerste leerjaar is onredelijk. Wat kan daar daadwerkelijk 

uit voortkomen? Wie zal bovendien in die taal onderwijzen? De oudere generatie kent geen 

Engels. Dus worden er seminaries ingericht die leraren bijwerken tijdens de vakanties. 

Jongere leraren zijn al met het Engels vertrouwd. De kinderen leren enkel een vrij primaire 

woordenschat: oren, hoofd... 

De kinderen hier in Bujumbura pikken Swahili op van de medeleerlingen. Swahili is niet zo 

moeilijk aan te leren als het Engels.  

Observaties 
 

1. 

Bij een dienst voor een gestorven begoede Burundees in de kathedraal van Bujumbura 

worden naast de kist van de ‘rijke’ ook het kistje van een kindje en de kist van een ‘armere’ 

geplaatst.  

De gezangen en de gebeden gebeuren afwisselend in het Kirundi en in het Frans. De 

toespraken gebeuren enkel in het Kirundi.... opdat alle aanwezigen in de kerk het zouden 

kunnen verstaan. Bij het graf werden de toespraken ook enkel in het Kirundi gebracht.  

Ik werd steeds in het Frans aangesproken.  

 

2. 

Deo, een Burundese vriend die in Tanzania werkt, reed met me naar zijn lapje grond. We 

werden ontvangen door de buren die een stengel rietsuiker omhakten en me lieten proeven. 

Onder elkaar spraken ze Kirundi, met mij Frans. Met Deo spreek ik afwisselend Frans, Engels 

en Nederlands.  

 

3. 

Met Deo bezochten we Evelyne en haar moeder Béatrice. De familie sprak Kirundi onder 

elkaar. Evelyne (studente politieke wetenschappen) spreekt Frans Ze verklaart bitter weinig 

Engels te kennen. Deo port haar aan deze taal te studeren en ik geef haar een boekje 

woordenschat Frans-Engels cadeau waar ze erg blij mee is. Ze wil haar kennis van het Engels 

optimaliseren en vraagt me haar een verklarend woordenboek Engels te bezorgen.  

 

4. 

Internetcafé Tropicana.  
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Hét internetcafé van de Burundese elite en de blanken. Hier worden allerhande talen gehoord. 

Een jonge man me aan en zegt dat hij Engelse les geeft in een lagere school. Zijn Engels is 

voor mij koeterwaals. 

 

5. 

Samen met Deo, Wivine (jonge Belgische vrouw) en professor Kabuta uitgenodigd voor een 

etentje in een restaurant met de Burundese minister ‘de planification’. Het gesprek verloopt in 

het Frans. De minister spreekt met de bedienden in het Kirundi.  

 

6. 

Met Deo, Wivine, professor Kabuta, Serge, zijn twee zonen en een kok vertrokken we naar 

Igenda. Daar bezochten we zuster Agnès, een Burundese, de directrice van het plaatselijk 

privé-ziekenhuis. Naargelang de conversatie algemeen werd gehouden of al dan niet bestemd 

was voor een bepaald oor werd er zowel Kirundi ( zuster Agnès, Deo, Serge, zonen, kok), 

Swahili (Deo, Kabuta), Frans (allen) of Nederlands (Deo, Kabuta, Wivine en ik) gesproken. 

Serge vraagt naar goede Franstalige opleidingen in België¨voor zijn zonen want de zonen 

kennen momenteel té weinig Engels om een opleiding te volgen in een Engelstalig land.  

 

7. 

Bijwonen van een mis, uitsluitend gebracht in het Kirundi. Hoofdzakelijk bijgewoond door de 

plattelandsbevolking.  

 

8. 

Bijwonen van een mis in de kathedraal van Bujumbura waar de ‘hogere’ klasse bijeen komt. 

De voertaal is het Frans. Een paar liederen worden in het Kirundi gebracht.  

 

9. 

Wandelingen door de quartiers populaires:  

Oudere personen begroeten me in hun eigen taal (Kirundi, Swahili), de kinderen en jongeren 

spreken me aan in het Frans. 

 

10. 

Jongeren zijn er zich van bewust dat wanneer ze willen vooruitkomen ze ook Engels moeten 

leren. In Bujumbura worden cursussen Frans-Engels langs de straat verkocht. Iedereen wordt 

aangeklampt, niet alleen studenten, Het is een gat in de markt. De perceptie van de jongeren 

is dat het aanleren van het Engels zeker moet! Dus willen ze zich nu in ijltempo klaarstomen 

om mee te zijn. Het is een economisch-politieke dynamiek, een intellectuele noodzaak.  
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11. 

Ik kocht een taalbrochure ‘Voor gebruik in Bujumbura’ en dat bevat een paar pagina’s tekst 

met naast elkaar, in drie kolommen de vertalingen in het Kirundi, het Engels en het Frans en 

ook ‘some common usages are Swahili words.’  

 

12. 

In het binnenland ligt de plattelandsbevolking niet wakker van deze taalverschuiving. Daar is 

Kirundi een must. Zonder kennis van het Kirundi kan je niets doen in het binnenland.  

 

13. 

‘Engels’ komt zelden in het straatbeeld voor. Een enkele keer als ‘bed and breakfast’ of de 

naam van een hotel.  

 

14.  

‘Frans’ komt veel voor in het straatbeeld. 

Er is een grote uitstraling van het ‘Centre Culturel Français’, een gebouw waar ik enkele 

keren binnen liep. 

 

15. 

Op 1 juli 2009 volgde ik de volledige uitzending op televisie van de nationale optocht voor de 

onafhankelijkheidsviering langs de Boulevard de l’indépendance in Bujumbura.  

De uitzending werd verzorgd in het Frans, het Swahili, het Kirundi en het Engels.  

Ambtenaren van alle ministeries stapten op en droegen teksten in het Frans mee. Tussendoor 

gebeurden interviews. Opvallend: geen woord Frans werd er gesproken. Zelfs de 

woordvoerder van de ‘Police Nationale du Burundi’ gaf uitleg in het Engels.  

De burgemeester van Bujumbura hield een toespraak in het Kirundi. Daarop volgde een 

toespraak door een afgevaardigde uit Zanzibar en die sprak Swahili. Daarna kwam een 

afgevaardigde uit Rwanda met een toespraak in het Kinyarwanda en een afgevaardigde van 

de EAC sprak in het Engels. De president tenslotte sprak het volk toe in het Kirundi. 

Het was opvallend dat er geen enkel woord Frans werd gehoord. Waar bleef de 

vertegenwoordiging van de Francofonie?  

Wanneer in een andere taal dan het Kirundi werd gesproken gebeurde geen simultane 

vertaling maar achteraf werd daarvan een samenvatting gebracht in het Engels, het Frans, het 

Swahili, het Kirundi.  
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16. 

Met Deo bezoek aan de ‘Association Remesha’ (herwonnen hoop) in Bujumbura. Deze 

organisatie bestaat uit een 44 tal vrouwen, meestal weduwen die weg zijn uit hun woonplaats. 

Daar kochten we een paar boekjes met gezegden. De opbrengst van de verkoop dient om de 

vrouwen te helpen bij hun projecten. 

In de inleiding staat een opmerkelijke verklaring: “Wij geven een boekje uit met gezegden en 

leren dat de traditionele gezegden niet behoren tot één volk maar tot de Afrikaanse 

gemeenschap over alle etniën en landen heen. Dat de gezegden gepubliceerd zijn in vier talen 

namelijk het Kirundi, het Swahili, het Frans en het Engels heeft drie voordelen. Het voegt 

waarde toe aan de orale traditie, het bevordert de toegang tot het Burundees cultureel erfgoed 

en het kan de lezers helpen voor hun talenkennis. Taalkundige deskundigen werden 

ingeschakeld om de vertalingen te maken. Het is bedoeld als een vredesboodschap en kan 

door de vertalingen door iedere Burundees gelezen worden en ook ver buiten het land”.  

 

Opvallend: het kan de lezers helpen voor hun talenkennis.  
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BIJLAGE 3: KAART VAN BURUNDI, 17 PROVINCIES 
 
Bron: United Nations, Department of Public Information, Cartographic Section, 2001.  
 

 
 
 
 

 

 


